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ABSTRAKT 

NÁZEV : Vliv senzomotorické stimulace na tvar nohy u fotbalistů mladšího školního věku 

TITLE OF THESIS: The Influence ofSensomotoric Stimulation on the Shape ofFoot by 

Football Players ofthe Early School Age 

CÍLE PRÁCE: 

Cílem práce bylo sledování možného vlivu senzomotorického cvičení, prováděného se 

skupinkou dětí z fotbalové přípravky, na vývoj tvaru nohou. 

Metody: 

Skupina 14 chlapců ve věku 7-9let skupina absolvovala 4-měsíční pohybový program 

zaměřený na zlepšení funkce nohy. Vstupní a závěrečné testování obsahovalo: kineziologický 

rozbor, klinické a přístrojové vyšetření, snímání kontaktní plochy nohy (Footscan), působící 

na chodidlo během stoje. 

Výsledky: 

Při vstupním vyšetření byly naměřeny odchylky u všech 14 chlapců, což je 100%. U 

těchto chlapců se současně vyskytovaly další posturální poruchy. Pohybový program 

absolvovalo do konce všech 14 chlapců. Při závěrečném testování bylo zaznamenáno zlepšení 

u6 chlapců. 

Klíčová slova: senzomotorická stimulace, Footscan®, vady nohou, plochá noha, pohybový 

program 



ABSTRACT 

The aim of this work is to find what influence sensomotoric exercise has on the 

shape of feet. The research was carried out within a group of children from the football 

dass. I compared changes in the size of feet contact surface, for which I used the 

instrument Footscan. This was my main checking method. 

Tlte research and methods 

14 boys in the age of 7-9 took part in the experiment. This group got through 

four month lasting moving program focused on improvement of the feet function. The 

entrance and final testing included kinesiology analysis, clinic and instrument 

examining and feet contact surface scanning. 

The medial measuring system Footscan was used for taking measurements and 

results data, which provided the necessary level of objectivity for the evaluation of the 

effect of exercises. I used the instrument Footscan® by RSscan International from 

Belgium and the scanning desk, size 400x500 mm interface Footscan® 2D box-a 

software Footscan® Single Step. 

Hypotheses of the work 

1. We suppose that the percentage of postural disorders will be lower within the 

active sporting children than within the rest of population. 

2. We suppose that there also appear postural pathology in the area of pel vis and in 

the upper parts of trunk by those children who are flat-footed. 

3. We suppose that four month lasting moving program can positively influence at 

least 50% of individuals who were diagnosed some disorder at the beginning. 

The results of the research 

During the entrance examination each of the 14 boys was found some deviation, 

i.e. 100%. They all had also some other postural disorders. All of them went through the 

moving program for the whole time period and they also went through the final 

examination. Here we found the improvement in the case of 6 individuals. 

Key words: sensomotor stimulation, Footscan®, foot disorders, flat-footed, moving 

program. 
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1. ÚVOD DO PROBLÉMU 

Tvarové odchylky nohou jsou u dospělé i dětské populace velmi rozšířené. 

Pokud nedochází k časnému řešení tohoto problému, můžeme zaznamenat rozsáhlé 

funkční následky. Ve velkém množství dostupné literatury, která se touto problematikou 

zabývá, lze problém tvaru nohy řešit různými způsoby. Pro tuto práci byl zvolen jeden 

z nich a tím je senzomotorická stimulace (SMS). 

Noha je orgánem, který se vytvořil postupně v důsledku procesu bipedální 

lokomoce a vzpřímeného držení těla. Tvar a struktura nohy jsou výsledkem dlouhého 

fylogenetického vývoje, který se v některých rysech zkráceně opakuje 

v ontogenetickém vývoji. 

Noha zprostředkuje styk těla s terénem. Slouží nám především ke stabilnímu stoji 

a lokomoci a stala se relativně rigidním a podpůrným orgánem, i když má potenciální 

schopnost vývinu uchopovacích funkcí ruky. (Véle, 1997) Víme, že noha -její tvar 

a funkce hraje významnou roli v posturální dynamice, i přesto je v léčení i prevenci 

poruch pohybového systému často pomíjena (Hermachová 1998, Lewit, 1996). 

Vývoj některé z deformit nohou má pak za následek změnu pohybového 

programu, změny svalového napětí v některých skupinách svalů a tím vznik svalových 

dysbalancí. (Lewit, 1993, Otáhal, Tichý, 1996). Bereme-li v úvahu recepční 

i motorickou funkci nohy a její stabilizační schopnost, může se nespecifický trénink 

nohy stát jedním z preventivních opatření zhoršení posturálních funkcí a vzniku 

onemocnění pohybového aparátu. 

SMS obsahuje velké množství metodik, kterými lze během experimentu 

postupovat. Jelikož se jednalo o skupinku dětí ve věku 7-9 let, bylo nutné přizpůsobit 

formu cvičení věku a zájmu dětí. Cvičení probíhalo ve skupinkách, které mezi sebou 

soutěžily a tím se mi podařilo zajistit spolupráci všech zúčastněných dětí. 

9 



2.ANATOMIE 

Pro zabývání se tvarem nohy je nejprve nutné se seznámit s anatomií, která 

objasní pasivní a dynamické struktury nohy. Obě klenby jsou udržovány pasivně -

tvarem a architektonikou kostí, klouby a vazy, a aktivně- pomocí svalstva nohy a bérce 

(kol. autorů, 1997). 

2.1 Kosti nohy 

Lidská noha se skládá celkem z dvaceti šesti kostí. Dělí se na sedm tarzálních 

kostí, pět metatarzů a čtrná~t falangů, tvořících kostru prstů. Kostru nohy tvoří talus, 

který artikuluje v hlezenním kloubu s fobií a fibulou. Přes tibii se na něj přenáší 

hmotnost celého těla. Jeho tvar proto umožňuje přenést a rozložit tuto hmotnost dolů 

a dozadu a také dopředu směrem ke špičce nohy. Calcaneus je největší tarzální kostí. 

Os naviculare je relativně malá kost, pojmenovaná podle svého loďkovitého tvaru. 

Os cuboideum je kost ve tvaru krychle, která leží na zevní hraně nohy. Dále pak tři ossa 

cuneiformia, pojmenované podle své polohy- mediale, intermedium a laterale. 

Ossa metatarsalia a phalanges digitorum pedis jsou dlouhé kůstky, které se 

skládají z baze, těla a hlavičky. Každý metetarz má dlouhou dialýzu a dva rozšířené 

konce (basis a capitulum). Phalanges digitorum pedis připomínají články prstů na ruce. 

Baze prvních článků všech prstů jsou skloubeny s hlavičkami příslušných metatarzů. 

Články palce jsou silnější než články ostatních prstů. 

2.2 Klouby nohy 

Ke kostře nohy patří horní kloub zánártní. Je to kloub mezi distálními konci tibie 

a fibuly a proximálně orientovanou kloubní plochou velké tarzální kosti-talus kost 

hlezenní. V horním kloubu zánártním tvoří hlubokou jamku distální konce bércových 

kostí-tibie a fibuly. Do této jamky zapadá proximálně směřující kloubní plocha talu

trochlea tali, kladkovitého tvaru. Tvar kloubu a okolní pevné vazy podmiňují dobrou 

stabilitu kloubu. Kloubní plochy kostí, které se v horním zánártním kloubu proti sobě 

pohybují, jsou pokryty hladkou vrstvou hyalinní chrupavky. Kloubní plochy horního 



kloubu zánártního tvoří: Vnitřní plocha zevního kotníku-rozšířeného distálního konce 

fibuly. Nese kloubní plochu, artikulující s laterální stranou trochlea tali. Kloubní plocha 

na distálním konci tibie. Tvoří strop jamky, do níž zapadá trochlea tali. Vnitřní plocha 

vnitřního kotníku - distálního výběžku tibie. Pohybuje se proti mediální straně trochlea 

tali. Trochlea tali- proximálně orientovaná kloubní plocha talu, pojmenovaná podle 

svého klackovitého tvaru. Zapadá do vidlicové jamky kloubu, tvořené distálními konci 

tibie a fibuly. 
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2.3 Vazy nohy 

Hlezenní kloub je zesílen pomocí objemných vazů, které pomáhají tento důležitý 

kloub nesoucí hmotnost celého těla fixovat. Přítomnost mnoha silných ligament kolem 

hlezenního kloubu pomáhá udržovat stabilitu, přitom však umožňuje nezbytnou volnost 

pohybu. Jako většina kloubů má kloub hlezenní silné vazivové pouzdro. Toto pouzdro 

je poměrně tenké vpředu a vzadu, avšak po stranách je zesíleno silnými ligamenty 

(lig. collaterale mediale et laterale). 
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Ligamentum collaterale mediale začíná od konce malleolus medialis tibiae 

a skládá se ze tří částí (lig. tibiolaterale, lig. tibionaviculare, a lig. tibiocalcaneare). 

Všechny tyto části lig.collaterale mediale fixují hlezenní kloub při everzi. 

Ligamentum collaterale laterále je slabší než lig.collaterale mediale a je tvořeno 

třemi částmi (lig. talofibulare anterius, lig. calcaneofibulare a lig. talofibulare 

posterius). 
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Obr. č. 3- zdroj: Čihák, 1987 

2.4 Svaly nohy 

Pohybovou funkci nohy nám zajišťují jednak svaly vlastní svaly nohy (které přímo 

začínají a končí v oblasti nohy a ovlivňují zejména pohyby prstců a drobné pohyby 

nohy) a dále svaly bérce, které zde mají své úpony. 
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2.4.1 Vlastní svaly nohy 

Svaly nohy jsou na hřbetu nohy i v plantě. Svaly na hroetu nohy jsou funkčně 

extenzory palce a prstů. Patří sem m. extenzor digitorum brevis a m. extenzor hallucis 

brevis. Oba jsou pod šlachami svalů přicházející z přední strany bérce. Začínají na 

hřbetní straně kosti patní a upínají se: m. extenzor digitorum brevis do dorsální 

aponeurosy 2.·4. prstu, kam přichází po zevních stranách šlach dlouhého extenzoru. 

M. extenzor hallucis brevis do dorsální aponuerosy palce spolu se šlachou m. extensor 

hallucis longus. Svaly na plantě jsou svaly palce, malíku a svaly střední skupiny. Ke 

svalům palce patří tři svaly: m.abductor hallucis, m. flexor hallucis brevis a m. adductor 

hallucis. M. abductor hallucis jde od kraje tuber calcanei po vnitřním okraji chodidla na 

tibiální sesamskou kůstku metatarsofalangového kloubu palce. M. flexor hallucis brevis 

jde od plantární plochy ossa cuneiformia a upíná se prostřednictvím sesamských kůstek 

k metatarsofalangovému kloubu a po obou stranách baze proximálního článku palce. 

M. adductor hallucis má rozsáhlé caput obliquum začínající od plantámí plochy 

distálních kostí tarzu a caput transversum, začínající cípy od metatarzofalangových 

kloubů 3.-5. prstu. Obě hlavy konvergují na fibulámí sezamskou kůstku palce a upínají 

se i na bazi proximálního článku. Svaly malíku jsou dva svaly podél zevního okraje 

nohy. Jsou to: m. abductor digiti minimi a m. flexor digiti minimi brevis. Abductor 

začíná na zevní straně tuber calcanei, flexor na bazi 5. metatarsu, oba se upínají na bazi 

proximálního článku 5. prstu. Svaly střední skupiny obsahují mohutný m. flexor 

digitorum brevis a pod ním mm. lumbricales. M. flexor digitorum brevis je z části kryt 

plantámí aponeurosou, jde od tuber calcanei ke 2.-5. prstu, kde se jeho šlachy štěpí. 

M. lumbricales přecházejí od šlach m. flexor digitorum longus po plantámí straně lig. 

metatarsale transversum profundum a dále z palcové strany do dorsálních aponeuros 

prstů. Mm. interossei jsou uloženy v intermetatarsálních prostorech a jsou jako na ruce 

tři plantámí a čtyři dorsální (Čihák, 2003). 

2.4.2 Svaly bérce se vztahem k noze 

Mnoho svalů ovlivňujících pohyb nohou leží na bérci než na vlastní noze. Musculi 

cruris jsou uloženy ve třech skupinách, skupině přední, laterální a zadní. Skupiny jsou 

v osteofaciálních prostorech rozděleny septy. Svaly přední skupiny jsou funkčně 



extenzory prstů a nohy a supinátory nohy. Svaly laterální skupiny, mm. peronaei, jsou 

funkčně pomocné flexory nohy a pronátory nohy. Svaly dorsální skupiny jsou funkčně 

flexory nohy a prstů. 

Přední slmpina svalů bérce zahrnuje tři svaly: m. tibialis anterior, m. extenzor 

digitorum longus a m. extenzor hallucis longus. Na bérci jsou uloženy vpředu, laterálně 

od přední hrany tibiae. Na přechodu bérce ve hr'bet nohy jsou šlachy svalů přidržovány 

ke skeletu zesílenými pruhy bércové facie, šikmo a napříč probíhajícími od tibie 

a fibuly. M. tibialis anterior sestupuje před vnitřním kotníkem pod retinaculum 

extensorum k vnitřnímu okraji nohy a kolem něho pod plantu. M. extensor digitorum 

lon.gus sestupuje po bérci a přechází ve šlachu, která se dělí na hr'betu nohy ke 2.-5. 

prstu. M. extensor hallucis longus prochází střední štěrbinou retinaculum extensorum, 

jeho šlacha probíhá po hr'betu nohy k palci. 

Laterální skupina svalů bérce obsahuje dva svaly: m. peronaeus longus 

a m. peronaeus brevis. Oba svaly začínají na fibule, longus proximálněji, a více 

povrchověji uložen. Od přední a zadní skupiny jsou odděleny osteofasciálními septy, 

předním a zadním, která spojují přední a zadní hranu fibuly s povrchovou facií bérce. 

V distální části bérce přecházejí oba mm. peronaei v dlouhé šlachy, které pak za zevním 

kotníkem jdou k úponům. M. peronaeus longus probíhá dlouhou šlachou pod retinaculy 

na zevní okraj nohy do žlábku na os cuboideum, a dále po plantámí straně skeletu nohy 

k úponu m. tibialis anterior. M. peronaeus brevis probíhá pod m. peronaeus longus, 

dále pak šlachou spolu s ním poutky na zevní straně kalkaneu. 

Zadní skupina svalů bérce má svaly rozdělené do povrchové a hluboké vrstvy. Obě 

vrstvy jsou odděleny přídatným mezisvalovým septem. V povrchové vrstvě je m. triceps 

surae a mezi jeho dvě vrstvy vsunutý rudimentárním. plantaris. M. triceps surae má 

povrchový m. gastrocnemius začínající nad kolenním kloubem dvěma hlavami na 

horních okrajích kondylů femuru a hluboký m. soleus, který začíná pod kolenním 

kloubem od hlavice fibuly a od tibiae. Celý sval spolu s m. plantaris se upíná na hrbol 

kosti patní. Ve hluboké vrstvě patří funkčně jeden sval ke kolennímu kloubu

m. popliteus a tři svaly ovládají klouby nohy: m. tibialis posterior, m. flexor digitorum 

longus a m. flexor hallucis longus. M. triceps surae začíná dvěma povrchovými 

hlavami: m. gastrocnemius, caput mediale et caput laterále, na horních okrajích 



kondylů femuru. Sval přechází v mohutnou Achillovu šlachu, tendo calcaneus, upnutou 

na kost patní. Třetí složka, m. soleus, začíná od hlavice fibuly a od tibie, oba začátky 

jsou spojeny šlašitým obloukem, arcus tendineus musculi solei. 

Svaly bérce procházejí kolem hlezenního kloubu, kde jsou fixovány několika 

vazivovými poutk.y-retinaculy. V této oblasti jsou čtyři hlavní retinacula. Retinaculum 

mm. extensorum superius leží nad hlezenním kloubem a přidržuje dlouhé šlachy 

extenzorů, retinaculum mm. extensorum inferius leží pod hlezenním kloubem, přidržuje 

šlachy e:xtenzorů, retinaculum mm. peroneorum leží na zevní straně hlezenního kloubu, 

má dvě části horní a dolní a přidržuje dlouhé šlachy mm. peronei, retinaculum 

mm. flexorum leží na vnitřní straně hlezenního kloubu a přidržuje dlouhé šlachy flexorů, 

který běží za mediálním kotníkem na plosku nohy (Abrahams, Druga, 2003). 

Do hluboké vrstvy svalů zadní strany bérce patřím. popliteus, který jde od zevního 

kondylu na zadní stranu tibie, šikmo zadem přes kloub kolenní. M. tibialis posterior 

pokračuje po průchodu za vnitřním kotníkem úponovou šlachou ke skeletu tarsu. 

M. flexor digitorum longus prochází od vnitřního kotníku do planty, kde se štěpí ve čtyři 

šlachy pro 2.-5. prst. Od šlach začínají mm. lumbricales. Ke šlaše m. flexor digitorum 

longus se ještě před jejím rozdělením připojuje od spodní plochy kalkaneu přídatný sval 

m. quadratus plantae. M. flexor hallucis longus jde šlachou do sulcus m. flexoris halluci 

longi pod substentanculum tali a do planty. Tam se kříží se šlachou m. flexor digitorum 

longus a částečně s ní srůstá. 

2.5 Nervy a cévy nohy 

Nervové a cévní zásobení nohy je velmi bohaté a odpovídá náročné funkci této 

oblasti. 

2.5.1 Nervy nohy 

N. ischiadicus je smíšený nerv. Je největší v celém těle, pokračuje ve dvou 

hlavních větvích: n. tibialis a n. fibularis communis. N. tibialis pokračuje v ose fossa 

poplitea v doprovodu a. et v. poplitea. Spolu s a. et v. tibialis posterior jde pod 

m. triceps surae a sestupuje po povrchu hlubokých svalů zadní strany bérce za vnitřní 

kotník do canalis malleolaris, kde jej kryje retinaculum flexorum a vstupuje do planty. 
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v canalis malleolaris se nerv dělí na konečné větve - n. plantaris medialis a n. plantaris 

lateralis. Větve n. tibialis: rami musculares, - pro m. triceps surae, m popliteus, 

m.jlexor digitorum longus, m. tibialis posterior a m. flexor hallucis longus. 

N. interosseus cruris je senzitivní nerv, který inervuje membrana interossea cruris, 

periost obou bércových kostí a hlezenní kloub. N. cutaneus surae medialis je také 

senzitivní nerv, který vychází z n. tibialis vefossa poplitea, spojuje se sr. communicans 

fibularis, čímž vzniká n. suralis, který v pokračování n. cutaneus surae medialis 

sestupuje za zevní kotník a přechází na laterální stranu hr'betu nohy a 5. prstu jako 

n. cutaneus dorsalis lateralis. Zn. suralis ještě vystupují rr. calcanei laterales 

a rr. calcanei mediales. V canalis malleolaris se n. tibialis dělí ve své konečné větve 

n. plantaris medialis a n. plantaris lateralis, který se dále dělí na r. profundus 

et supeificialis. N. fibularis communis je smíšený nerv. Jde za vnitřním okrajem 

m. biceps femoris. Zde vysílá senzitivní větve rr. articulares, n. cutaneus surae lateralis 

a r. communicans fibularis. N. fibularis communis sestoupí laterodistálně za hlavici 

fibuly a dělí se v konečné větve n. fibularis supeificialis a n. .fibularis profundus. 

N. fibularis supeificialis vysílá rr. musculares, které motoricky inervují m. fibularis 

longus a m. fibularis brevis. Dále se dělí na n. cutaneus dorsalis medialis, který se dále 

dělí na n. cutaneus dorsalis intermedius a nn. digitales dorsales pedis. N. fibularis 

profundus je smíšený nerv, který sestupuje v hloubce při membrana interossea cruris po 

bérci spolu s a. et v. tibialis anterior, pokračuje na hřbet nohy jako senzitivní nerv, který 

vysílá nn. digitales dorsales pedis. Rr. musculares motoricky inervují všechny svaly 

přední skupiny bérce a na noze krátké extenzory. N. tibialis motoricky inervuje na bérci 

zadní skupinu svalů bérce a senzitivně většinu zadní plochy bérce, na plantě motoricky 

všechny svaly a senzitivně chodidlo a plantární plochu prstů (Čihák, 2004). 

2.5.2 Cévní zásobení nohy 

A. poplitea je pokračováním a. femoralis . Probíhá po zadní straně kolenního 

kloubu, kde vydává dvě menší větve pro jeho zásobení a poté se rozdělí na a. tibialis 

anterior a a. tibialis posterior. A. tibialis anterior zásobuje útvary na přední straně 

bérce, probíhá distálně a přechází na noze v a. dorsalis pedis. A. tibialis posterior 

zůstává na zadní straně bérce a spolu s a. fibularis zásobuje útvary v zadním a zevním 

prostoru bérce. A. tibialis anterior po vstupu na nárt pokračuje již jako a. dorsalis pedis. 



Ta pokračuje po hr'betu nohy distálně k prostoru mezi prvním a druhým prstem, kde 

vydává hlubokou větev, spojující se s tepnami chodidla. Větve a. dorsalis pedis se na 

hr'betu nohy spojují v oblouk, z něhož odstupují větve k prstům. Chodidlo je zásobeno 

z větví a. tibialis posterior. Po vstupu na chodidlo se tato tepna rozděluje na dvě větve: 

a. plantaris medialis a a. plantaris lateralis. A. plantaris medialis zásobuje hlavně svaly 

palce a vysílá menší větévky k dalším prstům. A. plantaris lateralis jde mediálně pod 

metatarzálními kostmi a vytváří tak arcus plantaris profundus. Hluboká větev 

z a. dorsalis pedis se spojuje s mediálním koncem arcus plantaris profundus, a vytváří 

tak spojení mezi cévami na hřbetu nohy a cévami chodidla. 

Žilní systém je tvořen systémem povrchových a hlubokých žil. Oba systémy 

propojují tzv. perforátory. V podkoží dolní končetiny se nacházejí dvě hlavní žíly 

povrchového systému vena saphena magna a vena saphena parva. V. saphena magna 

začíná na vnitřní straně hřbetu nohy z povrchového žilního oblouku a pokračuje 

proximálně do tříselné krajiny. V. saphena parva začíná z laterální strany povrchového 

oblouku na hr'betu nohy, klade se za zevní kotník, a běží dále proximálně středem lýtka. 

V blízkosti kolenního kloubu prochází facií a vlévá se do v. poplitea. Žíly hlubokého 

systému jsou většinou zdvojené a probíhají po obou stranách tepen. K těmto žilám 

náleží v. tibialis posterior, v. tibialis anterior, v. poplitea a v. femoralis. V. tibialis 

posterior vzniká soutokem malé v. plantaris medialis a v. plantaris lateralis. V blízkosti 

kolenního kloubu se s ní spojuje z laterální strany přicházející v . .fibularis. Poté se spojí 

s v. tibialis anterior a spolu vytvoří silnou v. poplitea. V. tibialis anterior je 

pokračováním v. dorsalis pedis, přicházející ze hřbetu nohy. Probíhá proximálně na 

přední straně bérce (Abrahams, Druga, 2003). 

2.6 Klenba nožní 

Kostra nohy je sklenuta, podélně a příčně. Nejvyšším místem chodidlové strany je 

talus v místě fibrocartilago navicularis. Architektonika spongiozní kosti zobrazuje 

průběh siločar v klenbě a vytváří oblouky z distálního konce tibie přes talus dozadu do 

kalkaneu a dopředu až do hlavic metatarsálních kostí. 



Podélná a příčná klenba nohy, jak jsou vytvořeny konfigurací skeletu nohy 

a klouby a vazy skelet spojujícími, jsou při zátěži (zejména dlouhodobým stáním) 

vystaveny silám, které mají tendenci klenbu snížit a oploštit. 

Mechanismy, které klenbu udržují, jsou dvojí. Na prvém místě jsou to vazy 

nohy. Samy však klenbu udržet nestačí, a je třeba dynamické funkce svalové, která 

udržuje klenbu i v závislosti na pohybu, chůzi, apod. Proto také tendence k poklesu 

klenby je větší při únavě zúčastněných svalů. 

Na udržování klenby se účastní všechny svaly jdoucí longitudinálně plantou 

(chovají se vůči klenbě jako tětiva luku). Z těchto svalů důležitou roli hrají flexory 

prstU, a dále m. tibialis posterior, který svým průběhem podchycuje nejvyšší místo 

ldenby, v místěfibrocartilago navicularis. 

Tibiální okraj nohy zdvihá m. tibialis anterior. Tento sval spolu s m. peronaeus 

longus (který jde z laterámí strany pod plantu, napříč plantou a upíná se na stejná místa 

jako m. tibialis anterior) vytváří šlašitý třmen, který klenbu podchycuje a tahem zdvihá 

tak, že udržuje klenbu podélnou, zatímco m. peronaeus longus příčným tahem pod 

plantou udržuje klenbu příčnou. Význam těchto dvou svalů je patrný také při poklesu 

klenby, který se prvně hlásí bolestmi vystřelujícími podél obou zúčastněných svalů 

proximálně na bérec. 

Ze svalů planty má pro udržování klenby význam ještě klidové napětí svalů při 

práci, zejména m. abductor hallucis a m. flexor hallucis brevis (Čihák, 1997). 

2.6.1 Podélná klenba nožní 

Podélná klenba nohy je vyšší na straně tibiální a nižší na straně fibulámí. Na 

jejím udržení se podílejí vazy a svaly. 

Vazy plantámí strany nohy jsou_orientované podélně a největší význam z.nich 

má ligamentum plantare longum. Vazy by však nestačily k udržení klenby, a proto se na 

ni podílejí svaly jdoucí longitudinálně chodidlem. Jsou to m. tibialis posterior, m. flexor 

digitorum longus, m. flexor hallucis longus a podélně probíhající krátké svaly planty, 

ale mají svůj význam i povrchová aponeurosis plantaris a šlašitý třmen pod chodidlem, 

pomocí něhož tibiální stranu nohy táhne vzhůru m. tibialis anterior (Čihák, 1997). 
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2.6.2 Příčuá klen a nozm 

Příčná klenba nohy nejnápadnější v úrovni ossa cuneiformia a os cuboideum. Na 

jejím udržení se účastní napříč probíhající systémy vazů na plantámí straně a šlašitý 

třmen, kterým příčnou klenbu společně podchycují: m. tibialis anterior a m. peronaeus 

longus. 

MECHANISMV UDRŽUJÍC( KLRN'BU NOHY.: 
modfc:- pl\sobíci7.at:i.žcninohy, ~ervcně ·-výslednice t.ahhvald 
bérce, zeleuě - ti&amenta. nohy pom!hajlci udt!ovat klenby. 
Cem! - ~rněry tab6 svall\ 
ll mu:~eulus tíbialis antcriot 
lt m. tibialis posterior 
l/ tn. llexor ballucis.lonps a m. fiexor dígÍlorum (()ops 
4/ m. ))4:ronaeus longus 
S I m. petonaeus br~.Wi$ 

Obr. č. 4 - zdroj: Čihák, 1987 

2.6.3 Dysfunkce nožní klenby 

Na tvaru kleneb závisí nášlapná plocha chodidla. Noha se dotýká podložky 

v souvislé ploše jen na zevní straně. Váha těla se v klidném stoji přenáší vzadu na tuber 

calcanei, vpředu na hlavici první metatarsální kosti (až 1/3 zatížení) a na hlavici 

20 



druhého metatarzální kosti. Zátěže hlavic ostatních metatarsálních kostí postupně 

k zevní strariě ubývá. 

Oslabení svalů a vazů udržujících klenby nožní má za následek pokles mediální 

strany nohy, změnu (rozšíření} nášlapné plochy, změněné napětí vazů a svalů. Pokles 

klenby je provázen obtížemi a bolestmi při chůzi a při stoji. Vzniká tzv. plochá noha

pesplanus. 

Rentgenový obraz skloubení nohy dovoluje zjistit správnou polohu kloubů na 

bočním snímku (hlavně hlezenního kloubu a subtalárního skloubení) a na 

dorsoplantárním snímku (polohy štěrbin ostatních kloubů) (Čihák, 1997). 

Každá dysfunkce klenby je následována přetížením určitých oblastí nohy, což je 

rizikový faktor pro vznik poranění v této oblasti (Williams et al., 2001). Stejně tak 

u nohy s fyziologickou klenbou je nejvíce zatěžovanou strukturou přednoží první 

metatarz. 

Terapie dysfunkční nožní klenby může probíhat aktivní formou ve smyslu cvičení, 

zaměřených na posílení svalstva dolních končetin, které nožní klenbu udržují. Jinou 

formou léčby je používání pasivní podpory nožní klenby což je ortotická vložka do 

obuvi nebo tape chodidla (Matějů, 2004 ). 

3. VÝVOJ LIDSKÉ NOHY 

Primáti, kteří nohy používali ke šplhání a uchopování předmětů, měli přední 

i zadní končetiny stejně dlouhé, ramenní pletenec dovoloval vzpřímený vis a švih paže 

a noha byla vybavena chápavým palcem. 

Noha díky vzpřímenému stoji a bipedální lokomoci úplně změnila svou stavbu 

od opičího vzoru k současné konstrukci. Typickým znakem lidské nohy je dokonalý 

přenos tělesné hmotnosti na úkor ztráty mobility palce. Vidíme především změny na 

patní kosti, regresi prstů, ztrátu opozice palce a vytvoření podélné i příčné klenby. Noha 

slouží především jako orgán zajišťující vzpřímený stoj, ale také lokomoci, chůzi, běh, 
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skok a spoustu jiných složených pohybů. Morfologickou strukturu, hlavně kostěných 

částí formují postupně se do své funkce zapojující svaly. Jejich působení definitivně 

modelují tvar kostí. Vývoj nohy u člověka hrál velmi důležitou a podstatnou roli. 

Vývoj nohy je patrný už ve třetím týdnu nitroděložního života, kdy se objevují 

pupeny, z nichž se později vyvine celá dolní končetina a po narození je tak noha 

novorozence vyvinuta v dokonalý, funkčně vyspělý orgán. 

Dokud dítě nepoužívá nohu pro opěrnou funkci stoje a chůzi, je chodidlo 

zapojeno do pohybových vzorců, tzv."funkčních smyček" (Véle, Kineziologie pro 

klinickou praxi 1997), kde záleží především na postavení nohy, podle něhož jsou 

naprogramovány určité pohybové programy a z nich pak vycházejí jednotlivé pohyby. 

U novorozenců je patrný reflexní spinální mechanismus, kdy při závěsu 

v podpaží se dítě opře o nohy. Později se zavěšené dítě o nohy již neopře a dochází 

naopak kjejich pokrčení a přitažení k tělu. Na konci třetího trimenonu se znovu při 

vertikalizaci objeví opěrná funkce a kolem 1. roku života dochází k samostatné 

vertikalizaci a chodidlo začíná měnit svou funkci. Během 1. roku života se z apedálního 

jedince stává nejprve kvadrupedální a později bipedální, začínají se zapojovat vyšší 

regulační centra a okruhy a mění se také biomechanika nohy. Chodidlo působí při 

dotyku s podložkou,jako "display", který zajišťuje komunikaci mezi CNS (centrální 

nervová soustava), proprioreceptory a exteroreceptory na chodidle nohy. Dochází tak 

k důležitému vztahu mezi periférií a CNS. Jedná se o tzv. "biofeedback" (Véle, 1997), 

kde velmi podstatnou roli hraje aference a eference. 

3.1 Funkce nohy ve vzpřímeném stoji 

Noha zprostředkuje styk těla s terénem, po kterém se pohybujeme, umožňuje 

lokomoci ve stoje. Její funkce slouží především stabilnímu stoji a lokomoci a stala se 

relativně rigidním a podpůrným orgánem, i když má potenciální schopnost vývinu 

uchopovacích funkcí ruky (Véle, 1997). Je vhodné připomenout některé terminologické 

problémy a základní principy funkční anatomie nohy. Noha jako anatomický termín 

označuje část dolní končetiny distálně od hlezenného kloubu. Liniemi Chopartova 

a Lisfrankova kloubu je noha rozdělena na tři funkční oddíly. Zánožní (zadní tarzus) 

tvořené dvěmi velkými tarzálními kostmi (kost hlezenní a kost patní), středonoží 
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(přední tarzus)- tvořený pěti malými tarzálními kostmi (kost krychlová, loďkovitá a tři 

kostí ldfuové) a přednoží- tvořené kostmi nártními (metatarsus) a články prstů. 

Htezenný kloub je většinou zjednodušeně definován jako jednoosý kladkový 

kloub s jedním stupněm volnosti pohybu. Osa probíhá zhruba hroty fibulárního 

a tibiálního kotníku, takže probíhá zdola, zezadu, zboku, nahoru, dopředu, dovnitř. 

Vzhledem k šikmému průběhu osy není výsledkem pohybu pouze dorzální či 

plantámí flexe v sagitální rovině, ale zároveň dochází k pohybům nohy i v rovině 

transversální i frontální. 

Osa pohybu subtalámího kloubu prochází dorzomediálním okrajem kostí 

loďkovité a lateroplantárním okrajem kostí patní, takže její průběh je dorzoplantárně, 

mediolaterálně. Pohyb v subtalámím kloubu má za následek především rotaci nohy ve 

frontální rovině . Vzhledem k tomu, že osa pohybu v subtalárním kloubu neleží přesně 

v sagitální rovině, dochází při pohybu v tomto kloubu také k plantámí nebo dorzální 

flexi, obdukci či addukci. 

Ačkoliv je Chopartův kloub tvořen dvěma klouby, tvoří z kineziologického 

hlediska považován za jednu funkční jednotku. Pohyb lze dosti složitě popsat jako 

kombinaci pohybů kolem dvou os- šikmé a podélné (Vařeka, 2003). 

Završením posturálního vývoje je tedy stoj. Při klidném stoji nejeví mnoho svalů 

velkou klidovou aktivitu. V aktivaci jsou hlavně svaly nohy - m. soleus, hamstringy, 

m. rectus femoris, flexory kyčlí a autochtonní svaly páteře. Při vychýlení se zapojuje 

stále větší množství svalů dolních končetin a trupu, které ukončují posturu. Kostra tvoří 

dvě klenby, příčnou a podélnou. Velmi četné artikulace mezi segmenty jsou zpevněny 

jednak kloubními pouzdry a jednak mohutným ligamentózním aparátem. Důležitá jsou 

ligamenta zpevňující talokrurální kloub spojující tibii a fibulu s talem. Důležité je 

i spojení intertarzálních kostí, dále klouby tarzometatarzální, klouby 

metatarzofalangeámí a nakonec je spojení kloubů interfalangeámí (V éle, 1997). 

Vzpřímený stoj je posturálně velmi složitý a učíme se jej zvládnout v období, 

kdy ještě nemáme vyvinutou dlouhodobou paměť. Musíme se naučit udržovat těžiště 

nad základnou, kterou tvoří obrys našich chodidel. Těžiště máme přibližně na přední 

straně promontoria (Eis, Křivánek, 1972) v malé pánvi a kolmice z něho spuštěná 
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(těžnice) se promítá do středu poněkud dorzálně. Při každém pohybu dochází 

k mnohočetným kratším i delším kontrakcím, které jsou podvědomé, a kdybychom je 

chtěli popsat, bude to velmi problematické. Zdravý člověk v dospělém věku dovede stát 

s minimální svalovou aktivitou. Děti takový stoj nedovedou a proto provádějí celou 

řadu vyrovnávacích pohybů. 

Při poruše rovnováhy můžeme vidět tzv. "zvýšenou hru prstců", kdy se aktivují 

lýtkové svaly a svaly na přední straně bérce. Výkyvy těla a změny center tlaku na 

plosce nohy lze měřit POSTUROGRAFEM (Eis, Křivánek, 1972), což je plošina, která 

dokáže změřit stabilitu a zaznamenat ji do grafu. 

3.2 Kineziologie nohy 

Funkční vztahy kloubů dolní končetiny a především nohy jsou významnou 

součástí kineziologie a patokineziologie. Jsou podkladem pro funkční typologii nohy 

a důležité pro volbu optimálního způsobu případného ortézování. Zásadní význam pro 

pochopení (pato)kineziologie nohy má znalost dvou hlavních principů. 

Prvním principem je existence dvou hlavních paprsků tvořících nohu -

proximomediálního (talus, os naviculare, kosti klínové a mediální tři metatarzy) 

a distolaterálního (kalkaneus, os cuboidem a laterální dva metatarzy). Při fylogeneticky 

daném pronatomím zkrutu se pronace v proximální části zastaví dříve, takže se talus 

dostává nad kalkaneus. V distální části pronace pokračovala dále a oba paprsky se zde 

nachází vedle sebe. Tento fylogeneticky daný pronatomí zkrut je jednak podkladem 

vzniku kožní klenby a dále příčinou faktu, že při zatížení je rozsah pohybu talu do 

pronace větší než pronace kalkaneu- vzájemné postavení těchto kostí se proto mění. 

Druhým důležitým principem kineziologie nohy je vliv postavení v subtalámím 

kloubu (STJ) na volnost v kloubu Chopartově (transverzotarzálním TTJ, resp. 

mediotarzálním MTJ), v uzavřeném kinetickém řetězci (CKC), tedy při zatížení. Při 

pronaci/everzi v STJ je maximálně volný MTJ. Naopak při supinacilinverzi v STJ je 

MTJ uzamčený a noha představuje rigidní páku, s jejíž pomocí lze využít stah m. triceps 

surae pro odraz. 
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a) Vyšetření stoje 

Klinické vyšetření držení těla by mělo být součástí každé prohlídky sportovce 

(i dětského) na začátku tréninku a v průběhu intenzivní zátěže. Vyšetření se zaměřuje na 

následující faktory: 

• Celkové držení těla, vzájemná poloha jednotlivých částí a jejich zapojování do 

činností (aspekcí). 

• Proporcionalita (poměry jednotlivých kvadrantů těla). 

• Napětí a teplota tkání- hodnotíme palpací izolovaně i bilaterálně, a zejména pak 

atomisty a antagonisty vzájemně. 

• Stav svaloviny- sledujeme hypertrofie, atrofie a zejména pak možné atonie či 

naopak hypertonie nebo kontraktury. 

• Osy těla a končetin - demonstrují momentální stav organismu, nejsou 

izolovaným ukazatelem a vyjadřují nejen anatomickou stavbu, ale i funkční stav. 

• Držení hlavy - je důležitým ukazatelem nejenom pro patologii, ale i pro 

výkonnost fyzickou i mentální. 

• Poloha pánve - je často zapomínaným ukazatelem, který však může výrazně 

ovlivnit nejen výkonnost dolní končetiny, ale i funkci břišní svaloviny a činnost břišních 

orgánů. 

• Kloubní pohyblivost - je pro sportovní aktivity většiny typů rozhodující. 

V terapii může ovlivnit nejen samotný proces pohybu, ale může výrazně působit 

i psychicky. 

• Měření délky částí těla -jsou metodou, která pomůže odhalovat změny v jiných 

ukazatelích. 

Všechny parametry hodnotíme v klidu i při pohybu. Optimální je sledování bez 

vědomí pacienta (Pohybový systém a zátěž, kol. autorů). 

Opěrná báze těla je tvořena dvěma opěrnými plochami dolních končetin a to 

nohami, které tvoří kontakt mezi podložkou a tělem. Centrum opěrné báze těla se 

promítne tam, kam směřuje vertikála spuštěná z těžiště těla (oblast promontoria), což je 

mezi opěrnými plochami končetin. Aby vertikála překročila hranici opěrné báze, je 

třeba vykonat takovou práci, aby došlo ke změně lability a stability a tak i polohy těla. 
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Automaticky tak dojde k tomu, že tělo musí změnit konfiguraci svých pohybových 

segmentů (např.nakročit) a zachová gravitační zákon. 

Posturální rovnovážné mechanismy tak musí být schopny udržet těžiště těla 

v opěrné bázi. Čím blíže se těžiště blíží středu báze, tím se stoj stává stabilnějším

vyváženějším. Těžnice stojícího člověka by měla protínat opěrnou bázi v sagitální 

rovině, tedy by mělo být zatížení jedné DK stejné, jako zatížení druhé DK. Jestliže toto 

neplatí, lze soudit, že se jedná o asymetrii somatickou (asymetrie DK, skoliosy) nebo 

o poruchu řídících systémů rovnovážných, či statických (cerebelovestibulární 

dysfunkce, hemiplegie). Ke zjištění asymetrie se provádí vyšetření stoje na dvou 

vahách, kterým zjistíme i případné asymetrické zatěžování DKK, tedy určí i sílu, kterou 

působí každé z chodidel na svou opěrnou plochu. K měření se používají dvě osobní 

váhy správně vážící. Hranice fyziologického rozdílu stranového zatížení by neměla 

překročit 4 kg u dětí a 5 kg u dospělého. (Kol. autorů, 2000) 

Zásady vyšetření: 

1. postavit se na vyznačená místa nášlapných ploch, HKK volně podél těla. 

2. dívat se rovně v horizontální rovině očí. 

3. stát co nejklidněji, klidně dýchat (Kol. autorů, 2000) 

b. Vyšetření nohy 

Noha jako terminální část těla patří při většině výkonů k rozhodujícímu článku 

lokomoční aktivity. Její vyšetření spočívá v analýze těchto ukazatelů. 

1. Tvarnohy 

• typologie (egyptský, antický, kvadratický), 

• charakter dotyku (plantogram), 

• výška klenku. 

2. Klenba nohy - podélná a příčná 

3. Osy nohy 

• osa prstů, 

• osa podélná, 

• osa příčná, 

• osový úhel, tj. úhel, který svírá osa plosky nohy a osa bérce (Achilovy šlachy). 



4. Stav kůže 

• teplota povrchu, 

• kvalita prokrvení, 

• místní bolestivost. 

5. Kloubní pohyblivost 

• zjištění absolutních, ve stupních vyjádřených hraničních údajů, 

• rozbor příčiny artificiální pohyblivosti (určit, zda je primární limit v kloubu 

samotném, nebo v systémech mimokloubních). 

6. Patologické změny- hallux valgus, kladívkové prsty, otlaky, klavus, trofické defekty. 

3.3 Dynamická funkce nohy při chůzi 

Pohyblivost nohy je zajištěna především dvěma klouby: horním a dolním 

zánártním kloubem. Horní zánártní kloub je pohyblivější a zajišťuje plantární flexi 

a dorzální flexi nohy. Dolní zánártní kloub dovoluje inverzi (plantární flexe, addukce 

a supinace) a everzi (dorzální flexe, abdukce a pronace) nohy. Horní zánártní 

kloub, artikulacio talocruralis, je složený kloub, ve kterém se spojují obě bércové kosti 

tvořící jamku kloubu s hlavicí reprezentovanou kladkou hlezenní kosti. 

Pohyby v horním hlezenním kloubu se dějí kolem příčné osy kladky ve smyslu 

plantární flexe v rozsahu 35 - 40 stupňů, a dorzální flexe v rozsahu asi 20 stupňů. Dolní 

zánártní kloub je název pro spojení mezi talem, kalkaneem a os naviculare. Jde o jeden 

funkční celek, který se anatomicky skládá z tzv. artikulaci subtalaris (falus, calcaneus) 

a artikulaci talocalcaneonavicularis. Subtalární kloub je válcový kloub, atrikulacio 

talocalcaneonavicularis je typem sféroidního kloubu. Pohyb se v dolním zánártním 

kloubu děje kolem šikmé osy jdoucí od zevní strany zadního okraje patní kosti šikmo 

k mediálnímu okraji os naviculare. Jde o dva typy kombinovaných pohybů, inverzi 

a everzi nohy. (Kolektiv autorů, 1997) 

Opěrná fáze krokového cyklu začíná v okamžiku dopadu paty na podložku 

obdobím postupného zatěžování. Hlezenní kloub je v dorziflexi či neutrální poloze 

a zahajuje pasivní plantární flexi, při které je postupně pokládána ploska nohy. 

V supinovaném subtalárním kloubu dochází k pronaci, protože patní kost nemůže 

vzhledem ke tření o podložku sledovat vnitřní rotací talu související s vnitřní rotací 



proximálních segmentů ,takže se uplatní "pantový mechanismus". Pronaci zánoží dále 

napomáhá skutečnost, že patní kost kontaktuje podložku svým laterálním hrbolem. 

V období střední opory probíhá dorziflexe v kloubu hlezenním (při dosažení plného 

kontaktu byl plantámě flektován). V subtalámím kloubu probíhá supinace - opět se 

uplatňuje "pantový" mechanismus (ovšem v opačném směru). V Chopartově kloubu 

dochází k relativní everzi, protože přednoží není schopno sledovat zánoží do supinace. 

V období aktivního odrazu probíhá v kloubu hlezenním aktivní plantámí flexe, 

v subtalámím kloubu pokračuje supinace, v Chopartově kloubu everze kolem 

longitudinální osy. Zatížení nohy se přesouvá mediálně dopředu, oblouk je akcentován 

aktivitou m. peroneus longus a dále "kladkovým" efektem plantámí fascie 

(Vařeka, 2003). 

CHŮZE je základní složkou pohybu člověka. Je to souhrn pohybů, jehož výsledkem je 

harmonický, samozřejmý pohyb s účastí svalů celého těla. Chůze je esencí pohybu, 

pohybovým vyjádřením individua a jedním ze základních atributů člověka. Nutné je 

umění ovládnout těžiště nad základnou, teprve poté je možné zvládat jednotlivé kroky. 

Základem chůze je stoj, a to nejen stoj na obou nohách, ale i na noze jedné. 

Jestliže není možné stát na obou a ani na jedné, není chůze možná. 

Při chůzi se těžiště začne pomalu sunout dopředu a do strany tak, že se projekce 

těžiště přibližuje k okraji základny. Dochází k větší labilitě a organismus má 

podvědomě tendenci zaujmout pozici stabilnější a vrátit těžiště nad základnu. 

Rovnovážné reflexy vytváří automatický program, který přesouvá části těla zpět nad 

základnu například tím, že se člověk prohne. Pokud se těžiště dostane mimo trup, na 

záda, jeho těžnice se promítá na základnu. Při prvním kroku jde o to, aby tyto obrané 

reflektorické tendence byly překonány a labilní pozice tak přešla do krajní meze, kde se 

musí změnit základna přesunutím dolní končetiny vpřed. Jde o zabránění pádu 

(Kol. autorů, 1997). 

Toto je princip chůze: střídavé posouvání těžiště vpřed po obou stranách 

a přitom zabraňování pádu vykročením. Mechanismus chůze je tedy složitý právě 

v labilních okamžicích švihové fáze kroku, kdy je stojná končetina v kyčli extendovaná 

a švihová končetina je mimo dotek podložky. 
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Normální stoj na obou nohách je tedy takový stoj, kde plocha, o kterou se 

opíráme je v poměru s výškou malá, proto je oproti jiným polohám labilní i když je 

udržována minimální svalovou silou. DKK (dolní končetiny), páteř i pánev jsou v jedné 

rovině a kyčelní a kolenní klouby jsou natažené tak, že dolní končetiny jsou rovnoběžné 

se svislicí, například stěnou. Noha v hlezenním kloubu kotníku je ohnutá do 90 stupňů 

při klidném stoji. Při jakékoli výchylce z normálního stoje se vše změní tak, že jedna 

dolní končetina je pokrčená, pánev zešikmená a stoj se mění. 

Základním předpokladem chůze je i stoj na jedné noze, kde i když na krátký čas, 

je váha celého těla na středně nakročené noze, zatímco zadní, odlehčená noha se pomalu 

posunuje vpřed. Je tedy nutné, aby každá DKK byla schopna nést váhu celého těla 

(Kol. autorů, 1997). 

Základem každé chůze je krok (STEP) - od kontaktu jedné paty po kontakt druhé 

paty. Pokud se jedná o celý cyklus, od kontaktu paty na jedné straně po kontakt paty na 

téže straně, jde už o dvojkrok (STRIDE). 

Samostatné chůze je dítě schopno od 15. měsíce života. Pokud dítě nechodí do 

18. měsíce, označujeme tento nález za patologický a jedná se spíše o poruchu 

centrálního charakteru. 

3.4 Biomechanika chůze 

Lokomoce je tvořena souhybem pohybů a souhybů které rezoltují v přemístění 

živého organismu v daném časoprostoru. Pro člověka je typickou bipedální lokomoce 

a její formy jako jsou chůze, běh, skok a sed. Patří sem také i jiné formy lokomoce, jako 

jsou plazení, šplh, plavání atd. 

Kontaktní síly, které vznikají při bipedální lokomoci mezi nohou a podložkou, 

mají různý charakter podle typu lokomoce. Jejich identifikace, v našem případě zejména 

pedobarografie, je výhodnou diagnostickou pomůckou. 

Celková zátěž je částí tvořena komponentami kontaktních sil mezi DKK 

a podložkou a dále svalovými silami. 

Základní biomechanická charakteristika bipedální lokomoce, která má 

významnou diagnostickou hodnotu, se opírá o geometrickou, kinematickou 
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a dynamickou charakteristiku chůze po rovině. Podvojná dvojitá kyvadlová soustava, 

která modelově reprezentuje dolní končetiny, tvoří laděný "krokový" mechanický 

oscilátor, který generuje lokomoční pohyb. Symetrie časování kroku je typická pro 

normální přímou chůzi po rovině . 

(http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpklkompendiumlbiomechanika/pohyb.php) 

4. VADY NOHOU 

Mezi nejčastější vady nohou, které byly diagnostikované u sledované skupiny 

byla diagnóza plochá noha, příčně i podélně, ojediněle v kombinaci s další vadou nebo 

se stavem, který tuto další vadu předchází. Tato práce je tudíž zaměřena na 

problematiku plochých nohou. 

4.1 Pes planus 

Plochá noha, latinsky pes planus, je tvarovaná změna nohy, kdy klenby nejsou 

dostatečně vyvinuty a noha doléhá mediální hranou a všemi metatarzi na podložku. 

Dělíme ji na: 

• pes planus congenitus: jedná se o vrozenou plochou nohu, která je poměrně 

vzácnou deformitou. Jejím podkladem je srůst některých tarzálních kostí nebo sklon až 

k vertikálnímu postavení talu. Zadní část nohy je skloněna plantámě, přední polovina 

nohy je zvednutá a současně vychýlena do valgozity. Šlachy extenzorů se viditelně 

rýsují pod kůží, chůze je těžkopádná a velmi únavná. 

• pes planus statikus: získaná plochá noha je nejčastěji způsobena volností 

vazivového aparátu a svalovou ochablostí. Ke vzniku plochonoží také výrazně přispívá 

chronická únava nebo přetěžování nohou dlouhým nehybným stáním, kdy se svalstvo 

uvolňuje a vazivový aparát postupně protahuje. Příčina je jasná. Všichni chodíme obuti 

od nejútlejšího věku a noha nemá dostatečné podněty ke svalové činnosti, ani 
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dostatečný prostor k pohybu. K tomu všemu ještě chůze převážně po rovném terénu, 

který také zrovna nepřispívá k vytvoření správné svalové funkce nohy. 

Diagnóza ploché nohy není však tak jednoduchá, jak možná na první pohled 

vypadá. Jestliže je mediální strana plosky blízko podložky, neznamená to, že se jedná 

o plochou nohu. Během vývoje, jak již bylo zmíněno, prodělala lidská noha velké 

změny a z orgánu, určeného hlavně ke šplhání, se stal orgán, určený výhradně 

k zajištění statiky, chůze a běhu. Jestliže není svalová činnost dostatečná, je 

ligamentozní aparát nohy trvale přetěžován. Jsou typy nohou, u kterých je na první 

pohled vypadající plochá noha fyziologická. Z toho vyplývá, že se musíme řídit hlavně 

funkčním vyšetřením. Jestliže dítě může chodit po špičkách i po patách, nemá-li jiné 

klinické potíže, bolest či únavnost nohou a není valgozita paty, nejde o plochou nohu, 

i když se zdá, že mediální strana plosky spočívá na podložce. 

Rozdělení dle stupňů plochosti nohy: 

1. stupeň: nejlehčí stupeň plochých nohou se projevuje jen při zátěži. Snižuje se 

podélná klenba nohou i střední část příčné klenby. Při zvednutí nohy od podložky se 

objevuje opět normální tvar nohy. Otisk nohy na plantogramu je oproti normálu 

uprostřed mírně rozšířen. Vada je téměř vždy oboustranná. 

2. stupeň: lehčí stupeň plochých nohou je velmi častý u dětí předškolního věku, které 

mají současně i valgozní kolena. Někdy bývají viděny u starších lidí, kteří chronicky 

nohu přetěžují a nosí nevhodnou.obuv.Chůze u tohoto stupně je zatím normální, jen 

zatěžování je více soustředěno na vnitřní část nohou a podpatky bot jsou dříve ošlapány 

na vnitřní straně. Na bolesti si postižení neztěžují, pouze večer nebo při větší námaze se 

mohou vyskytnout pocity tíže v nohou. U tohoto stupně jsou klenby oploštěné, jak 

v zátěži, tak v odlehčení. Na plantogramu je již zřetelné vyplnění celého obrysu nohy. 

Noha je zatím přiměřeně měkká a lze jí pasivně vymodelovat, snadno lze upravit 

i nášlapem na vložku. Chůze může být po větší námaze nebo delší chůzi bolestivá. 

Může se objevit i bolestivost v nártu hlavně při zatížení špičky nohy např. při chůzi po 

schodech. 
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3. stupeň: u tohoto stupně je nápadná fixace nenormálního tvaru. Klenbu nohy není 

možné pasivně, ani násilím vymodelovat. Plantogram je zcela vyplněn, na jeho 

mediálním obrysu je konvexní oblouček v místě loďkovité kosti.Tento třetí stupeň je 

proto často nazýván pes planus fixatus. Deformita je způsobena přizpůsobením 

měkkých struktur, zkrácením vazů a svalovými kontrakturami. Později se vyskytují 

i pokročilé artrotické změny v tarzálních skloubeních. Bolesti se neobjevují jen po 

námaze, ale i pří obyčejné chůzi v nijak náročném terénu během dne. Bolestivost se 

vyskytuje i při prvních krocích po nočním odpočinku nebo po delším sezení. Po 

rozchození se bolesti zmírňují, avšak při chůzi delší se bolesti stěhují do kolen nebo do 

křížové oblastí. Chůze je vždy kosmeticky viditelná, těžkopádná a udržení rovnováhy 

při stoji na jedné končetině činí nemocným problémy (Kubát, 1992). 

Rozdělení dle příčiny vzniku pes planus staticus: 

-chabostí vaziva, 

- svalovou slabostí, svalovou dysbalancí, 

- rozvojem kontraktur, 

-artritická plochá noha, 

-chabostí vaziva. 

A) flexibilní dětská plochá noha: deformita nohy v období růstu, kdy podmínkou pro 

její rozvoj je zvýšená ligamentozní laxicita. Noha je zvýšeně zatížena a dojde k poklesu 

hlavice kosti hlezenné plantámě i mediálně, kost patní se staví do valgozity a přední 

část se i s přednožím stáčí zevně. Těžiště nohy se přesouvá na vnitřní stranu nohy, která 

se tak přetěžuje. Ochranou je přirozeně chůze špičkami dovnitř. Zpočátku se noha stává 

bolestivou, ale postupně je omezována hybnost a vše končí patologickým postavení 

kostí. 

B) součást syndromů: Morbus Down, Ehlers-Danlos 

Svalovou slabostí, svalovou dysbalancí: 

A) DMO, meningomyelokéla: cílem je zlepšit především stabilitu stoje a chůze 

Pravidelným cvičením a častou vertikalizací se.snažíme udržet stabilitu dítěte a zabránit 

tak zhoršování svalových dysbalancí a případným vývojem kontraktur. Důležité je také 

vkládání tzv. Baumanovy dlahy do standardní obuvi. 
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B) míšní afekce (MMC, poliomyelitis anterior) 

C) os tibiale externum: je to akcesomí kůstka, uložená na vnitřní straně loďkovité 

kosti a prominující na mediálním okraji nohy. Šlacha m. tibialis posterior místo pod 

kůstkou probíhá přes ní, čímž je oslabena její podpůrná funkce pro vnitřní oblouk 

klenby. 

Bolest se objevuje zpravidla až v adolescenci, vzniká patologickým pohybem 

mezi touto kůstkou a vlastní kostí loďkovitou a tlačením mediální prominence v obuvi. 

Léčba spočívá v operativním odstranění nadbytečné kůstky a v přešití šlachy zadního 

tibiálního svalu plantámě, čímž se obnoví její podpůrná funkce. 

Rozvojem kontraktur 

A) peroneální spastická plochá noha: obraz takovéto nohy může způsobit každá 

patologická změna v oblasti subtalámího kloubu nohy. Pacient si stěžuje především na 

bolesti před zevním kotníkem a nad místem sinus tarzí. Noha zůstává i v odlehčení 

v leže v everzním postavení a fibulámí svaly a extenzory prstů jsou napjaté. Inverze 

nohy je bolestivá, až nemožná. V klidu bolest mizí a vrací se z počátkem zátěže 

(Eis, Křivánek, 1972). 

4.2 Pes transversoplanus 

Výrazný vztah ke klinickým obtížím pacienta má nález příčně ploché nohy 

s nálezem otlaků pod hlavičkou 2. resp. 3. metatarsu (Vařeka, 2003). Příčně ploché 

nohy jsou u dětí málo časté spíše.se objevují u dospívajících dívek. Charakteristické je 

rozšíření přední části nohy, kde je nápadný pokles hlaviček středních metatarzů 

a oploštění příčného předního oblouku, kdy dojde ke ztrátě příčné klenby nohy. Přední 

část nohy už se neopírá hlavně o dva body - hlavičku 1. a 5. metatarzu, ale spočívá na 

podložce všemi hlavičkami. Při dlouhém stání a chůzi zde vznikají bolestivé otlaky. 

Velkou úlohu zde hraje dědičná dispozice, ale také časné nošení vysokých podpatků . 

V úzké a krátké obuvi má tento typ nohy tendenci ke vzniku hallux valgus, 

kladívkových prstů a quintus varus (přední klenutí nožní klenby se prolomí). Typické 

jsou i otlaky pod hlavičkou 2. metatarzu, na laterální straně hlavičky 5. metatarzu 

a interfalangeálního kloubu palce (Vařeka, 2003). 
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5. VYŠETŘENÍ NOHY 

Mezi základní vyšetření nohy patří klinické vyšetření. Sem zařazujeme vyšetření 

aspekcí (ve stoji, chůzi), palpací (mobilita kloubů), goniometrie, svalový test atd., dále 

přístrojová vyšetření (plantogram, posturogram, podoskop, footscan). 

5.1 Klinické vyšetření 

Každý jedinec má své charakteristické držení těla v klidu a v pohybu (např. 

chůze). Jakákoliv onemocnění, vrozené či získané vady, stejně tak i duševní rozpoložení 

se odráží v držení těla a pohybech člověka. Postavu hodnotíme ze tří stran a to zepředu, 

zezadu a z boku. Na dolních končetinách hodnotíme držení, konfiguraci, trofiku, tonus, 

svalovou sílu, čití a podélnou a příčnou klenbu (Janda, Kraus, 1987). 

5.1.1 Vyšetření aspekcí 

V prvé řadě vycházíme z postavení pánve, neboť pánev je místem, do kterého se 

promítají téměř všechny odchylky, ať z oblasti dolních končetin, případně z oblasti 

trupu. 

Při vyšetření dolních končetin si zezadu všímáme hlavně vnitřní kontury dolních 

končetin. V oblasti stehna má mírný esovitý průběh. Všímáme si také konfigurace 

flexorů kolena, jejich stranových rozdílů. Dále porovnáváme podkolenní rýhu, štíhlost 

Achillovy šlachy, výraznost bříška m. gastrocnemius, m. soleus, a to zvláště na vnitřní 

straně. Silnější šlacha Achillova je většinou asociována s výrazněji viditelným bříškem 

m. soleus a to zřetelněji na vnitřní straně. To ukazuje na větší zatížení akra končetiny 

a na typický tzv. akrální typ chůze. 

Důležitá je konfigurace paty. Normálně jsou obě paty symetrické a mají kulovitý 

tvar. Na straně, která je více zatěžována, je konfigurace spíše kvadratická. Při plochých 

nohách je rozdíl hlavně ve valgózním postavení paty. 

Při pohledu zpředu sledujeme především konfiguraci m. quadriceps, poměr mezi 

m. rectus femoris a m. vastus medialis. Pozornost věnujeme konfiguraci m. tensor 
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fasciae latae. Obvykle bývá málo viditelný. V oblasti bérce sledujeme konfiguraci 

m. tibialis anterior. Jeho lehké oploštění v proximální třetině svědčí pro jeho oslabení. 

Při ploché noze dochází k abnormálnímu snížení nožní klenby nebo jejímu 

vymizení. Dochází k valgoznímu postavení paty, poklesnutím talu plantámě a mediálně 

a abdukci přednoží. Mediální klenba se stává zřetelnou ve druhém roce života. Jako 

patologický nález v předškolním věku hodnotíme snížení tohoto mediálního vyklenutí. 

Hodnotíme změny barvy kůže, volnost jizev, atrofii svalovou, kontraktury. 

Zaznamenáváme všechny změny a odchylky od normy. 

5.1.2 Vyšetření palpací 

Palpací vyšetřujeme napětí (tonus) svalů, povrchovou teplotu, kontraktury, 

adhesi či volnost jizvy, omezenou pohyblivost kloubní, kvalitu čití atd. 

5.1.3 Vyšetření chůze 

Schopnost chůze je vrozená, ale každý jedinec se v průběhu svého vývoje učí 

chodit a vytváří si svůj osobní charakteristický pohybový stereotyp. Chůze a držení těla 

mají úzkou souvislost. 

Chůze je pravidelné střídání stejně dlouhých kroků s fyziologickým souhybem 

hlavy, trupu a horních končetin. Při vyšetření chůze sledujeme a popisujeme rytmus 

chůze, délku kroků, stabilitu, osové postavení dolních končetin, odvíjení nohy od 

podložky (ve fázi stojné a kročné), souhyby horních končetin, hlavy a trupu 

a eventuelně nutnost využití pomůcek. 

5.1.4 Další klinické vyšetřovací metody 

Mezi další vyšetřovací metody patří vyšetření pohybů v kloubech a to ve smyslu 

aktivní a pasivní hybnosti a kloubní vůle (joint play). Rozsah pohybu v kloubu závisí na 

anatomickém tvaru kloubu, na poměru, v jakém se dotýkají hlavice a jamka kloubní, na 

napětí vazů v okolí kloubu, napětí a volnosti kloubního pouzdra a rozvoji svalové 

hmoty (Šíblová, Hlinecká, Kačírková, 1992). 
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Svalový test je další metodou klinického vyšetření. Jedná se o analytickou 

metodu, která je zaměřena k určení síly jednotlivých svalových skupin. V jednotlivých 

testech nehodnotíme jen sílu hlavního svalu, ani nepovažujeme test za zkoušku pouze 

jedné svalové skupiny, ale navíc vyšetřujeme a analyzujeme provedení celého pohybu 

(Janda, 1981). 

5.1.5 Klinické vyšetření plochých nohou 

Mezi klinické projevy patří bolesti v krajině hlaviček metatarzů. Někdy vznikají 

neuralgické bolesti z útlaku nervus plantaris medialis. Při našlápnutí vyzařují bolesti 

mezi 3. a 4. prst, při odlehčení nohy ustávají (Mortonova neuralgie). Ochabnutím svalů 

a vazů se příčná klenba snižuje. Přední část nohy se rozšíří, postupně dochází 

k vyklenutí hlaviček metatarzů do plosky nohy, kde nastává atrofie tukového polštáře 

a na kůži se vytvářejí otlaky. Často provází podélně plochou nohu (Sosna, Vavřík, 

Krbec, Pokorný a kol., 2001). 

Vizuální analýza tlakových plantogramů společně s trajektorií COP (centre 

of pressure) jasně prokazuje, že posturální funkce nohy je realizována prostřednictvím 

tzv. opěrných bodů. Jde o zavedené termíny, přestože ve skutečnosti jsou tyto body 

malé oblasti, zahrnující jeden či dva nebo více segmentů. Měkké tkáně se mohou 

částečně podílet na distribuci zatížení pod ploskou, ale jejich přínos k efektivnímu 

přenosu síly (impuls) je velmi malý, pokud je vůbec nějaký. Je také zřejmé, že klasický 

statický tripodií model nohy je překonaný- kombinace potenciálních opěrných "bodů" 

aktuálně zavzatých do opěrné funkce nohy, se kontinuálně mění. V závislosti na 

aktuální situaci může být noha přeměněna koordinovanou svalovou aktivitou na 

relativně tuhý segment a její balanční funkce může být nahrazena jinými mechanismy, 

např. pohyby trupu a paží (Vařeka, 2004). 

5.2 Přístrojové vyšetření 

Přístrojová vyšetření doplňují vyšetření klinická. Patří sem vyšetření 

plantogramem, plantoskopie, footscanové vyšetření apod. 



5.2.1 Plantoskopie 

Jedná se o vyšetření klenby nožní, postoje nohou, stupně zátěže na levou či 

pravou dolní končetinu, vyšetření postavení kotníků a bérců včetně kolenních kloubů ve 

vertikální ose. Provádí se na skleněné krychli z bezpečnostního skla, doplněného 

o úhlené zrcadlo a osvětlení. 

5.2.2 Plantogram 

Je grafické znázornění plantoskopie. Otisk nohy, zviditelňující klenbu 

v podélném i příčném směru. Průkaz případné asymetrie v zátěži dolních končetin. 

Výhodou je jednoduchost této metody a její finanční nenáročnost. Výtěžnost 

závisí na způsobu provádění a především vyhodnocení. Metody hodnocení plantogramu 

se provádí různým způsobem. Hodnocení plantogramu metodou dle Godunova 

(Brozmanová, 1990) - zde se hodnotí střední část plantogramu. Dosahuji-li otisk po 

linii A, nejde o pokles klenby, dosahuje-li mezi linii A a B, jde o I. stupeň ploché nohy, 

mezi linie B a C, jde o II. stupeň, mezi linie C a D, jde o III. stupeň a přesahuji-li linii 

D, jde o IV. stupeň plochonží. Další hodnocení je Mayerovou metodou, kde je na 

nejširší části otisku paty určen střed, který je přímkou spojen s vnitřním krajem otisku 

4. Dále pak hodnocení plantogramu metodou segmentů, kdy jsou v nejširší části otisku 

paty a přední části nohy spojeny dvojice protilehlých bodů. Tyto úsečky jsou rozděleny 

na pět stejných částí. Plantogram hodnotíme na základě šíře otisku v obvykle nejužším 

místě. Na hodnocení plantogramu indexovou metodou se používá výpočtu indexu nohy. 

Je vypočítán z poměru mezi délkou otisku nohy bez otisku prstů a šířky nohy v úrovni 

baze 5. metatarzu. Šířka nohy násobena deseti, se vydělí délkou nohy. Mezi dále 

užívané metody patří hodnocení dle Chippauxe-Šmiřáka. Zde zjišt'ujeme poměr mezi 

nejširším a nejužším místem plantogramu. Tato místa se měří na kolmicích k laterální 

straně plantogramu. Metodu dle Sztritera a Godunova, jak ji uvádí Kasperczyk, lze 

zařadit mezi tzv. indexové metody. Pro klasifikaci ploché nohy používá výpočtu indexu 

"Ky". Posledním je hodnocení metodou vizuálního škálování, které spočívá ve 

srovnávání tvaru plantogramu s některou z mnoha dostupných škál otisků 

(Urban, Vařeka, Svojčíková, 2000). 
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Obr. č. 5- zdroj: Čihák, 1987 

5.2.3 Další možnosti přístrojových vyšetření 

Důležitým kritériem patologického i fyziologického nálezu je funkční vyšetření. 

Při stoji se klenba koriguje, pata přechází z valgozity do lehké varozity. Omezení 

pohybu, oslabené nebo chybějící vyklenutí ve stoji na špičkách je nutné v každém 

případě jako patologický stav (Sosna, Vavřík, Krbec, Pokorný a kol., 2001). 

Dále zvláštním zařízením zvaným podoskop, které umožňuje pohled na 

zatíženou plosku nohy stojící na skleněné desce. Další zobrazovací metody, používající 

se k vyšetření jsou vyšetření metodou Footscan, což je počítačová zobrazovací metoda, 

nebo na pedobarografu. 

5.2.4 Vyšetření na přístroji Footscan 

Jedná se o hodnocení dynamického chování nohou při pomalé chůzi, resp. běhu. 

Vyšetření probíhá nejprve naboso za pomalé chůze, kdy vyšetřovaná osoba zcela 

uvolněně přechází po tlakoměrné desce. 
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Analýza odhalí rozložení tlaku chodidel na podložku od prvního až po poslední 

kontakt nohy. Záznam je vyhodnocen pomocí PC. Poté následuje vyšetření v běžecké 

obuvi. 

Obr. č. 6 - zdroj: Čihák, 1987 

6. TERAPIE 

Názory na diagnostiku i léčbu plochých nohou se různí.Výrazné deformity na 

nohou v dětském věku se objeví především u strukturálně podmíněných deformit nohou 

či u neurologických onemocnění, kde dochází k výrazným strukturálním změnám. 

Terapie těchto obtíží pak spočívá v pasivních korekcích deformit (Aharonson at all, 

1992). Zkušenosti amerických ortopedů však také ukazují, že operativní zákrok ve 

smyslu změny struktury klenby nohy nemusí být nutný naopak výsledek takového 

postupu nebývá často úspěšný. Větší efekt zde mívá přístup konzervativní spíše formou 

aktivizace chodidla či celé nohy (Sullivan, 1999). Tuto teorii potvrzuje i práce autorů se 

systémem DSIS (Dynamic Stabilizing Innersole) využívající aktivní stimulaci. Zde byly 

zaznamenány tendence calcaneu ke korekci do neutrální pozice. Calcaneus je vychýlen 

z této pozice při deformitách nohou, především pes planus (Jaz at all, 1995). 
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Z velice široké škály konzervativní léčby byly vybrány a krátce uvedeny 

nejpoužívanější techniky a podrobněji rozpracována senzomotorická stimulace, která 

byla využita v experimentu. 

6.1 Pasivní cvičení 

Jedná se o pohyb, na kterém se pacient nepodílí, veškeré pohyby nohy za něj 

vykonává fyzioterapeut. Cílem terapie u ploché nohy je zachování nebo zlepšení 

rozsahu pohybu a především zabránit vzniku kontraktur nebo tam, kde už došlo 

k rigiditě kloubu, zlepšit pružnost struktur v okolí postiženého kloubu a tam, kde se již 

vyskytují kontraktury je snahou pasivního cvičení odstranění kontraktur pasivním 

vytahováním. 

6.2 Aktivní pohyb 

Aktivní cvičení provádíme u plochých nohou aktivními pohyby, především 

celých dolních končetin, čímž sledujeme hlavně prokrvení dolních končetin, čehož 

využíváme z důvodu dobrého rozcvičení před hlavní částí cvičební jednotky 

a speciálními cviky na plochou nohu. Pohyb je vyvolaný silou a pacient ho provádí sám 

bez pomoci fyzioterapeuta, pouze za jeho asistence. Cílem aktivního cvičení je zapojit 

samostatně ty svaly, které chceme cvičením aktivovat svaly hlavní - agonisty a svaly 

pomocné- synergisty (Jančová, Matějíček, 1987). 

6.3 Relaxační cvičení 

Cílem je odstranění přebytečného svalového napětí a navození fyzického 

uvolnění. 

Formy relaxace: 

• Kyvadlový pohyb - v sedě s nohama ze stolu vychýlíme končetinu 

ventrodorzálně nebo laterolaterálně a necháme dokývat - uklidnit, 

• Postizometrická relaxace (PIR) - relaxace po provedení izometrické kontrakce, 

• Rytmická stabilizace - je izometrická kontrakce proti odporu ji i metodou 

posilovací, 

• Následná relaxace -možné vytřepání nohy (Botlíková, 1992). 
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6.4 Mobilizační techniky 

Mobilizace v kloubech nohy slouží k uvolnění kloubní vůle (metoda "point 

play"), ale musíme dávat pozor abychom v hypermobilních kloubech nepodporovalí 

hypermobilitu. Před každou mobilizací bychom tedy měli provést vyšetření, ve kterém 

je nutné zjistit předem kloubní vůli té oblasti, kterou budeme mobilizovat (Kabelíková, 

Vávrová, 1997). 

6.5 Senzomotorická stimulace dle Freemana-dále (SS) 

Tato metoda je v léčbě ploché nohy velice důležitá. Využívá facilitace svalových 

vřetének a aferentních drah tím, že podráždíme receptory na plosce nohy. Snahou je 

zapojit do činnosti ty svaly, které zajišťují koordinaci a svalovou souhru celých 

svalových skupin, tak aby to nevyžadovalo kortikální podporu, neboť takovýto pohyb je 

únavný a velíce pomalý, cílem je naučit pacienta tento pohyb provést reflexně 

a automaticky. To znamená převést ho na subkortikální úroveň. Při svalových 

dysbalancích je porušena koordinace i rovnováha a tím dochází i ke změně 

proprioceptivní informace, což má zpětně opět vliv na svalovou souhru, která je důležitá 

k zajištění postury. 

Receptory na plosce nohy lze facilitovat stimulací kožních receptorů, aktivací 

m. quadratus plantae a vytvořením výrazné klenby nožní. Jedná se o princip nácviku 

"malé nohy", která vede ke změně postavení všech kloubů nohy a změně rozložení 

tlaků v kloubech, čímž výrazně ovlivníme proprioceptivní signalizaci. Snahou je hlavně 

izolovaný pohyb m. quadratus plantae bez zapojení dlouhých svalů planty. Pro 

svalovou ochranu kloubů je také velice důležitá reaktibilita, tedy rychlost svalové 

kontrakce. Rychlost kontrakce je ovlivňována trváním cvičení. Již po týdenním 

cvičením se rychlost kontrakce dvojnásobně zrychlí. 

Ke kvalitní senzomotorické stimulaci se používá řada pomůcek. Předpokladem 

pro cvičení s pomůckami je kvalitně zvládnutá "malá noha" (Kabelíková, 

Vávrová, 1997). 
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Pomůcky využívané pro senzomotorickou stimulaci 

Kulové a válcové úseče 

Většinou dřevěné pomůcky s drsným povrchem,který lépe dráždí povrchové 

receptory na kůži. Válcová úseč je dlouhá 35 cm a vysoká 15 cm. Průměr kulové úseče 

je většinou 35 cm a výška je 7 cm. Pro nácvik využíváme nejprve válcové úseče, na níž 

je cvičení snazší, není tolik labilní, jako úseč kulová (Janda, Vávrová, 1992). 

Balanční sandály 

Jejich velikost je závislá na velikosti nohy pacienta. Měli by mít pevné neohebné 

chodidlo, nejlépe vytvarované se srdíčkem, čímž usnadníme formování malé nohy. Přes 

metatarzy je jeden fixační řemínek, pata je volná, není fixována, pro lepší aktivaci 

m. quadratus plantae a dalších krátkých svalů nohy. Polokoule pod sandály jsou z tvrdé 

gumy uprostřed těžiště nohy. Velikost polokoulí je kolem 5 cm. 

Točna (twister) 

Pomůcka umožňující současnou aktivaci hýžďových, břišních a zádových svalů. 

Její průměr je kolem 40 cm. Cvičení na točně se provádí před zrcadlem pro kontrolu 

symetrického zapojování svalstva. Hlavním cílem cvičení na točně je koordinace 

a symetrické zapojení svalů. 

Fitter (swinger) 

Pomůcka připomínající svým použitím jízdu na lyžích. Pomáhá ke zvýšenému 

zapojování proprioreceptorů, ke zvýšenému posilování svalových skupin posunem 

podložky do stran a labilitě podložky (Kabelíková, Vávrová, 1992). 

Mini trampolína 

Cvičení na této pomůcce má tu výhodu, že zde není riziko poškození kloubního 

systému, protože náraz je utlumen. Facilitace proprioreceptorů je 4x vyšší než při 

cvičení na tvrdé podložce. Nášlapná plocha je z plastického materiálu. Pro bezpečnost 

42 



by měla být vybavena držákem. Na trampolíně necvičíme jen poskoky a běh, ale 

využíváme i jiných cvičení dle toho, čeho chceme u pacienta dosáhnout. 

Balanční míče 

Jedná se o nafukovací míče, které byly původně vymyšleny pro děti postižené 

DMO. Jako možnou terapii je poprvé uvedli manželé Bobathovi. A však pro dobrou 

aktivaci proprioreceptorů se dají využít i v rámci senzomotoriky. Průměr mají od 60 do 

120 cm a jsou vyrobeny z gumy nebo z pevného materiálu. 

Rolo- bolo 

V rehabilitaci ploché nohy je možno využít také jedné netradiční labilní plochy 

nazvané Rolo - bolo. Tato zajímavá pomůcka sloužila původně jako cirkusové nářadí 

používaná k balancování a k artistickým cvičením. Pomůcka se skládá z dutého 

plastového válce vysokého od 8 - 20 cm, polepeného protiskluzovou náplastí nebo 

kobercem a z desky vyrobené ze dřeva 2 cm silného. Deska je dlouhá 75 cm a zespodu 

je také polepená. Z vrchu je potažena zdrsněnou podložkou pro lepší dráždivost 

proprioreceptorů. Cílem cvičení na této labilní ploše je zvládnutí korigovaného 

stabilního stoje a udržení rovnovážného stoje a tím zabránění dotyku desky se zemí. Lze 

jí využít také jako vyšetřovací pomůcky, která odhalí veškeré špatné stereotypy 

a svalové dysbalance. 

Všechna cvičení na labilních plošinách lze ztěžovat a to např. souběžně 

s balancováním vyhazovat míč, cvičit s činkami, cvičit s therabandem, házet s míčem 

s terapeutem. Náročnost cvičení můžeme zvýšit cvičením se zavřenýma očima, 

dřepovat, zvedat ze země předměty, v nákročné fázi jít do dřepu, balancovat v kleče, 

použít dvou labilních ploch, z čehož na jedné pacient klečí a o druhou se opírá 

(Prokopová, 1992). 

Cvičení na posturomedu 

Posturomed je cvičební pomůcka vhodná nejen ke cvičení, ale také k diagnostice 

poruch pohybového aparátu. Na posturomedu zjistíme dysbalance malých svalů těla, 

kterými jsou krátké svaly v oblasti páteře nebo v našem případě drobné svaly nohy. 



Posturomed se skládá z kovové konstrukce, která je opatřena madly vysokými asi 1,5 m 

pro lepší pocit dítěte při cvičení, ale také pro bezpečnost a jistotu během cvičení. Dále 

se skládá z plošiny, nejčastěji kovové, potažené protizkluzovým povrchem pro 

bezpečnost dítěte. Dále popruhy, kterými se reguluje labilita plošiny. Čím více jsou 

pružiny povolené, tím labilnější je plošina a cvičení je tak obtížnější. 

Význam senzomotorického cvičení v léčbě ploché nohy 

Senzomotorickou stimulací chceme dosáhnout automatické svalové aktivity, 

která je potřebná k odstranění svalové nerovnováhy. Dobře jí můžeme ovlivnit 

pohybové aktivity, kam patří stoj a chůze. Nejdůležitějšími cviky jsou proto cviky 

prováděné ve vertikále. Snadněji se tak odbourají špatné pohybové stereotypy a rychleji 

se tak dosáhne automatického zapojení svalů potřebných pro správné držení těla ve stoji 

a pro zlepšení stability při chůzi. 

Před tím však musíme různými technikami námi zvolenými zajistit, aby všechny 

tkáně na periférii -kůže, podkoží, vazy, svaly a klouby měli normální funkci. 

Např. pasivními pohyby kterými obnovíme kloubní vůli, odstraníme blokády, 

uvolníme nebo protáhneme zkrácené svaly. Aktivním cvičením zase posílíme oslabené 

svaly. Svalové souhry mají samozřejmě vliv na správné držení těla: malá noha, zámek 

v koleni, stabilizace pánve a správné držení hlavy a pletenců pažních (Janda, 

Vávrová, 1992). 

Možnosti cvičení při zvládnutí malé nohy 

- malá noha ve stoji výkročném, 

- korigovaný stoj na obou dolních končetinách, 

- korigovaný stoj na jedné dolní končetině, 

-vychylování při stoji na obou dolních končetinách, 

- vychylování při stoji na jedné dolní končetině, 

- cvičení na válcové úseči, 

- cvičení na kulové úseči, 

- nácvik předního půlkroku na pevné podložce, 

- nácvik zadního půlkroku na zemi, 
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-nácvik přivíjení a odvíjení chodidla v předním půlkroku, 

-nácvik přivíjení a odvíjení chodidla v zadním půlkroku, 

-výpady, 

- výskoky na obou dolních končetinách, 

- výskoky na jedné dolní končetině, 

- chůze po úsečích, 

- postrky, 

- pohupování ve směru předozadním, 

- pohupování v bočném směru, 

- chůze v balančních sandálech. 

6.6 Manuální techniky 

Klasická masáž nohy - nejlépe je provádět masáž po každém cvičení, jako předmět 

relaxace. 

6. 7 Fyzikální terapie 

Z fyzikální terapie se nejčastěji používají tepelné procedury, jak ve smyslu tepla, 

tak i chladu, dále aplikace světla (laser), vodoléčebné procedury (částečná končetinová 

koupel, vířivá koupel, polévání, sprchování, termální koupel, bazén) (Kol. autorů, 

2000). 

6.8 Elektroléčba 

Z elektroléčebných procedur bych zařadila trankutánní elektrostimulaci, 

magnetoterapii a léčbu ultrazvukem. 

6.9 Ortopedická protetika 

U dětí do 5 let sledujeme pouze postavení paty, pokud není správné, korigujeme 

mediálními nebo laterálními klíny nebo detorsními vložkami s uloženou patou. Od 

5. roku sledujeme plochonoží buď metodou Footscan (počítačová zobrazovací metoda

hodnocení COP) nebo pantografem nebo na pedobarografu. 
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Nejčastější vadou je podélně a příčně plochá noha, kterou korigujeme 

ortopedickými vložkami (příčně plochou nohou srdíčky, podélně plochou nohu tvarem 

vložky). 

V dospívání u dívek je velmi častou vadou Hallux valgus spojený s příčně 

plochou nohou. Hallux valgus můžeme korigovat noční tříbodovou ortézou. Korekce 

měkkými tělísky je neúčinná. U dospělých se vyskytuje Calcar calcanei (ostruha). Tuto 

vadu řešíme měkkou vložkou v oblasti ostruhy, ultrazvukem, laserem nebo operativně. 

Při každém hodnocení vady nohou sledujeme celkovou délku obou končetin 

v zátěži, délkové rozdíly korigujeme podpatěnkou nebo vložkou pro zkráceninu. 

Ve sportovní medicíně se často využívají tapovací pásky nebo speciální druhy 

ortézování, o kterém se zmiňuji v samostatné kapitole. 

Vedle vrozených vad dochází k nejčastějším změnám na plosce nohy u žen 

v době těhotenství nebo je vytvořena špatnou obuví nebo přetěžováním při vrcholovém 

sportu (to se samozřejmě netýká pouze žen). 

U všech skupin plochonoží zhoršuje vliv statické zátěže u některých povolání 

(Půl pán, 2004 ). 

6.10 Základní typy a principy ortézování 

V současnosti lze běžně protetické ortézování nohy při méně závažných 

poruchách postavení (nikoliv těžkých deformitách) rozdělit na 4 hlavní typy. 

Podpůrné ortézování zmírňuje nároky na struktury zajišťující funkci nohy pří 

zatížení, které klasicky mediální podporu podélné klenby a metatarzální polštářek 

("srdíčko"). 

Korekční ortézování využívá supinační či pronační klínky ke korekci vadného 

postavení (částí) nohy a proximálních segmentů dolní končetiny. V zásadě je možné 

pouze u flexibilních deformit, především u vyvíjející se nohy, tedy u dětí. 

Kompenzační ortézování využívá také klínky, ale nesnaží se o korekci vadného 

postavení. Pouze nahrazuje ty kompenzační mechanismy pohybového aparátu, které 

mohou být pro jeho struktury přetěžující. 
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Speciální (např. sportovní) ortézování je kombinací předešlých typů. Jeho cílem 

je jednak ulehčit svalům a nosným strukturám nohy a dalším kloubům dolních končetin 

přetěžovaným opakovanými nárazy a také bránit vzniku otlaků. 

Při volbě vhodného typu ortézování lze vycházet z premisy, že podpůrné 

ortézování (podpora podélné a příčné klenby) by mělo být v určité míře standardní 

součástí každé boty. Obuv totiž ochuzuje nohu o významnou část propriocepce 

a exterocepce, což vede k útlumu aktivity zevních svalů. Tato svalová nerovnováha, 

spolu s přetrvávajícím vlivem tíhového zatížení, může přispívat ke vzniku deformit 

nohy. Více či méně jsou postiženy i další funkčně související proximální klouby dolní 

končetiny, dochází k vadnému držení těla až k vývoji strukturálních deformit trupu. 

Svůj podíl může mít i deformující vliv nevhodné (krátké nebo úzké) obuvi. Zvláště 

výrazně se deficit svalové aktivity, způsobený nedostatkem podnětů z plosky a dalších 

struktur nohy, může uplatnit v dětském věku. Proto by děti při chůzi na (relativně) 

tvrdém a rovném povrchu (dlažba, koberce, ale i plovoucí podlahy) měly nosit vždy 

pevnou obuv s podpůrným vložkováním. Na druhé straně by měla být využita jakákoliv 

vhodná příležitost k chůzi naboso po nerovném povrchu se stimulujícím účinkem na 

propriocepci a exterocepci. 

7. SENZOMOTORICKÁ STIMULACE 

Senzomotorická stimulace vychází z koncepce o dvou stupních motorického učení. 

První stupeň je charakterizován snahou zvládnout nový pohyb a vytvořit základní 

funkční spojení. Na tomto procesu se výrazně podílí mozková kůra, a to hlavně oblast 

parietálního a frontálního laloku, tedy oblast senzorická a motorická. Řízení pohybu na 

této úrovni je ovšem únavné jako každý proces, který vyžaduje výraznou kortikální 

aktivaci. Proto se po dosažení alespoň základního provedení pohybu centrální nervový 

systém snaží přesunout řízení pohybu na nižší, podkorová regulační centra. Tento druhý 

stupeň motorického řízení je méně únavný a rychlejší, na druhé straně však se jednou 

fixovaný stereotyp velmi těžko mění. Cílem senzomotorické stimulace je právě 
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dosažení reflexní, automatické aktivace žádaných svalů a to v takovém stupni, aby 

pohyby nebo pracovní úkony nevyžadovaly výraznější kortikální, resp. volní kontrolu. 

Jen dosažení subkortikální kontroly aktivace nejdůležitějších svalů dává záruku, že tyto 

svaly budou aktivovány v potřebném stupni a časovém sledu, jak to vyžaduje optimální 

a nejméně zatěžující provedení pohybu. 

V metodě jde tedy v zásadě o ovlivnění pohybu a vyvolání reflexního svalového 

stahu v rámci určitého pohybového stereotypu facilitací několika základních struktur, 

a to proprioreceptorů, které výrazně podílejí na řízení zvláště stoje a vertikálního držení 

a dále na aktivaci spino-cerebelo-vestibulárních drah a center, které se významným 

způsobem podílejí na regulaci stoje a provedení přesně adjustovaného 

a koordinovaného pohybu. 

Z hlediska aference hrají vedle kožních receptorů roli pro regulaci správného 

držení hlavně receptory plosky nohy a šíjových svalů. Krátké okcipitální svaly jsou 

dokonce více než svaly pro zajištění pohybu považovány za svaly rovnováhy. Je totiž 

známo, že šíjové svaly obsahují nejméně čtyřikrát více proprioreceptorů než ostatní 

příčně pruhované svaly (Abrahams 1977). 

Receptory plosky nohy lze facilitovat několika způsoby, např. stimulací kožních 

receptorů, nebo, což je v našem případě vhodnější, aktivací hlavně m. quadratus plantae 

s vytvořením zvýrazněné klenby nohy. Tato změna konfigurace, kterou v klinické praxi 

nazýváme "malou" nohou, vede ke změně postavení prakticky všech kloubů nohy 

a změněnému rozložení tlaků v kloubech, což příznivě ovlivňuje proprioceptivní 

signalizaci. Klinická praxe ukazuje, že téměř izolovaná aktivace m. quadratus plantae 

bez současné aktivace dlouhých plantárních flexorů prstů je účinnější. Proto věnujeme 

nácviku izolované kontrakce zvláštní pozornost. 

Senzomotorická stimulace nepředstavuje rigidní a neměnnou metodiku. Naopak 

je otevřena dalším modifikacím. 

Při klinické aplikaci není pochopitelně třeba používat celý systém, nýbrž terapeut 

má možnost a dokonce povinnost vybrat ty cviky, které považuje pro svého klienta za 

nejdůležitější. Nicméně však zvládnutí malé nohy je ve většině případů základním 

předpokladem úspěchu. 



7.1 Indikace senzomotoriky 

Senzomotorická stimulace má širokou indikaci poněvadž její pomocí dosahujeme 

na podkladě facilitace proprioreceptorů důležitých centrálně nervových drah, které 

regulují koordinaci, ale také urychlení svalové kontrakce a lepší automatizaci 

pohybových stereotypů. Prvky senzomotorické stimulace by proto měly patřit do 

terapeutického arzenálu každé pohybové výchovy. 

Senzomotorická stimulace nemá zásadní kontraindikace, nehodí se však pro akutní 

bolestivé stavy a u absolutní ztráty povrchového i hlubokého čití. Je samozřejmé, že 

kl_ient musí být ochoten spolupracovat (Janda, Vávrová, 1992). 

7.2 Metodický popis senzomotoriky 

Dá se říci, že nejde pouze o cvičební postup, kterým se dosahuje automatizovaná 

svalová aktivita potřebná k odstranění svalové nerovnováhy v určité oblasti těla, ale 

velmi důležité je, že pomocí této techniky můžeme dobře ovlivnit nejčastější pohybové 

aktivity člověka, mezi něž patří stoj a chůze. 

Cviky prováděné ve vertikále jsou proto z celé techniky nejdůležitější. Usnadňují 

rozbití špatných pohybových stereotypů a dosažení rychlé a automatizované aktivace 

svalů potřebných pro správné držení těla ve stoji, pro zlepšení stability a chůze. 

Senzomotorickému cvičení ve vertikále musí předcházet zásahy, které normalizují 

poměry na periferii (funkci periferních struktur). Je věcí volby, jakou techniku 

použijeme. Jde o to, aby všechny tkáně na periferii, tj. kůže, podkoží, vazy, svaly 

a klouby měly normální funkci. 

Pasivní pohyby používáme za účelem obnovení kloubní vůle, odstranění blokád, 

uvolnění a protažení zkrácení svalů. Aktivní cvičení bez zatížení je zaměřeno jednak na 

analytické posilování oslabených svalů, jednak na specifické souhry svalové, které mají 

význam pro správné držení těla ve vertikále (Janda, Vávrová, 1992). 

Patří sem malá (krátká) noha, zámek kolene, stabilizace pánve a správné držení 

hlavy a pletenců pažních. Při cvičení ve vertikále musíme dodržovat určité zásady, mezi 

něž patří postup od distálních částí k proximálním, tzn. nejdříve je provedena korekce 
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chodidla, pak kolene, pánve, hlavy a nakonec ramene. Cvičení je nutno provádět na 

boso, čímž využíváme vlivu aference z plosky nohy na držení těla, nutnost kontroly 

a korekce cvičení fyzioterapeutem nebo cvičitelem. Cvičení by nemělo působit bolest 

a necvičíme také přes únavu. 

7.3 Malá noha 

Jde o zkrácení a zúžení chodidla v podélné i příčné ose při natažených prstech. 

Snažíme se vlastně vymodelovat příčnou klenbu nohy. Malá noha hraje významnou roli 

pro stoj a chůzi, zejména vliv aference z plosky nohy, vliv na správné postavení vyšších 

úseků těla, zlepšení stability a odpružení chodidla při chůzi. 

Zkorigované chodidlo zachycuje při kroku informace ze tří oblastí a v určitém 

časovém sledu. Nejdříve dojde k došlápnutí na patu a zevní okraj chodidla, převalení na 

hlavičku prvního metatarzu a prsty, které dokončují krok. U nezkorigovaného chodidla 

(např. u ploché nohy) je časový sled narušen. Po došlápnutí na patu se došlapuje hned 

na první metatarzus, je opomfjen dopad na zevní okraj podélné klenby. Druhá fáze 

kroku je vlastně vymazaná. 

Protože při cvičení malé nohy ve stoji dochází často k chybnému provedení 

pohybu, které je navíc spojeno s rekurvací kolene, je výhodné začít s nácvikem malé 

nohy vsedě. 

Mírné pokrčení kolen zabraňuje rekurvaci kolenního kloubu. Vytočení kolen nad 

zevní hranu chodidel je umožněno zevní rotací v kyčelním kloubech. Dochází tak 

k aktivaci m. gluteus ma.ximus, m. vastus medialis, zvedá se podélná klenba nohy 

(Janda, Vávrová, 1992). 

Receptory plosky nohy lze facilitovat stimulací kožních receptorů, nebo aktivací 

hlavně m. quadratus plantae s vytvořením zvýrazněné klenby nohy. Změna konfigurace 

se nazývá "malou" nohou, ve které dochází ke změně postavení prakticky všech kloubů 

nohy a změněnému rozložení tlaků v kloubech, což příznivě ovlivňuje proprioceptivní 

signalizaci (Janda, Vávrová, 1992). 
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8. PRAKTICKÁ ČÁST 

Hlavním tématem výzkumu bylo vyšetřit a poukázat na problematiku funkčních 

a anatomických změn ve vývoji tvaru nohy u dětí mladšího školního věku, kteří tvořili 

testovanou skupinu. Do experimentu byla zařazena přípravka fotbalového družstva 

Slavoje Litoměřice, kterou tvoří chlapci ve věku 7-9 let, s aktivní podporou obou 

trenérů mužstva. 

8.1 Cíl práce 

Cílem této práce bylo prokázat na testované skupině vliv senzomotorické 

stimulace na tvar nohy u dětí mladšího školního věku a vliv tvaru nohy na posturální 

systém. 

8.2 Úkoly práce 

1) Vyhledat a prostudovat příslušnou literaturu. 

2) Vybrat skupinu dětí, která se bude účastnit pohybového programu. 

3) Provést vstupní vyšetření u této skupiny. 

4) Aplikovat 4-měsíční pohybový program. 

5) Provést výstupní vyšetření. 

6) Vyhodnotit a zpracovat výsledky. 

8.3 Hypotézy a jejich zdůvodnění 

Na základě poznatků, které jsou uvedeny v teoretické části, jsme formulovali 

následující hypotézy: 

1) Předpokládáme, že u aktivně sportujících dětí bude nižší procento posturálních 

poruch oproti běžné populaci. 

V první části experimentu chceme vyšetřit tvar nohou a držení těla u chlapců ze 

sportovní přípravky a ověřit, zda-li pravidelná sportovní aktivita (v tomto věku 

pojímaná jako všeobecná sportovní příprava) bude mít na tyto entity pozitivní tvar. 

Výsledky chceme porovnat se závěry šetření na širokém spektru dětské populace 

školního věku v České republice, které v roce 1999 provedla Krumelová. Z této studie 

51 



vyplývá, že různými vadami nohou (pes planus, planovalgus, excavatus) trpí až 60 % 

českých dětí (Krumelová, 1999). 

2) Předpokládáme, že u dětí, u kterých se budou vyskytovat ploché nohy se současně 

vyskytují posturální patologie v oblasti pánve a horní části trupu. 

Při formulaci této hypotézy jsme vycházeli z obecných kineziologických 

předpokladů, že dílčí funkční poruchy v různých částech těla spolu vždy souvisí 

a promítají se do globálního vzoru. Véle (1997) uvádí, že do oblasti kolena a nohy 

zasahují dlouhé funkční řetězce probíhající od horních končetin přes záda do končetin 

dolních. Poruchy v tomto řetězu se mohou promítat do oblasti dolní končetiny a mohou 

se projevovat na funkci nohy. 

3) Předpokládáme, že pohybovým programem v délce trvání 4 měsíce je možné ovlivnit 

pozitivně nejméně 50 %jedinců s původně diagnostikovanou patologií. 

V rámci experimentu máme v úmyslu ověřit, zda je možno diagnostikované 

funkční odchylky ovlivnit pomocí intervence pohybovým programem. Předpokládáme, 

že podaří-li se pozitivně ovlivnit tvar nohy, změna se příznivě projeví i v držení těla. 

Vycházíme z toho, že noha - její tvar a funkce hraje významnou roli v posturální 

dynamice, i přesto je v léčení i prevenci poruch pohybového systému často pomíjena 

(Hermachová, 1998, Lewit, 1996). 

8.4 Metoda výzkumu 

Jako metoda výzkumu byl zvolen kvasiexperiment, tedy výzkumná situace, kdy 

se jedna nebo více nezávislých proměnných cíleně manipulují a pozoruje se efekt na 

cílovou (závisle) proměnnou.Výsledky se vysvětlují pomocí nějaké teorie nebo se tato 

teorie testuje. 

Vzhledem k malému souboru probandů nebyla použita randomizace (náhodný 

výběr). Pravý experiment nebylo možné provést z ekonomických a etických důvodů 

(Hendl, 2007). 
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8.5 Výzkumný soubor 

Do experimentu byla zařazena přípravka fotbalového družstva Slavoje 

Litoměřice, kterou tvoří 14 chlapců ve věku 7-9 let. Jejich průměrná tělesná hmotnost 

byla 28,4 kg ( 26,5 - 31 kg; ± 4,5 kg). 

Trénink těchto dětí probíhá třikrát týdně po dobu 1,5 hodiny. Vzhledem 

k nízkému věku, kdy děti začínají aktivně sportovat (6 let) je velmi důležitá pestrost 

a rozmanitost tréninku a to nejen kvůli motivaci dětí k pohybovému programu, ale také 

vzhledem kjejich všeobecnému rozvoji. Tréninky jsou strukturovány do jednotlivých 

částí, kde jsou rozvíjeny jednotlivé složky pohybu. Trenéři využívají proto atletickou 

abecedu, běh, různá koordinační cvičení na rozvoj obratnosti a rychlosti. 

Děti trénují s různými velikostmi míčů, čímž šetří klouby dolních končetin. 

Trénují přesnost střelby, vedení míče a koordinaci pohybů. Při trénincích využívají 

didaktické a motivační pomůcky (kužely, obruče apod.). 

Samozřejmě nezapomínají na strečink, který je nedílnou součástí jakéhokoliv 

tréninku. Jedenkrát měsíčně zařazují jeden trénink navíc, kde se věnují kompenzaci 

přetěžovaných struktur (plavání). 

8.6 Časový průběh experimentu 

Pro experiment byl vytvořen časový plán, který obsahoval vstupní vyšetření, 

pohybový program a závěrečné vyšetření. 

Vstupní vyšetření testované skupiny bylo provedeno v únoru 2007, poté následoval 

čtyřměsíční pohybový program, který zahrnoval prvky senzomotorické stimulace. 

Výsledné měření bylo provedeno v květnu 2007. 

8. 7 Metody sběru dat 

Při vyšetření na začátku a konci vyšetření byly využity následující metody: 

1) kineziologický rozbor - při němž bylo ve frontální rovině sledováno následující 

porovnání výšek anatomických struktur: 

• výška spin, 

• výška vrcholků sakroiliakálních skloubení (Sl), 
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• výška lopatek, 

• prominence trapézových svalů. 

Pro vyhodnocení byla zvolena stupnice od 1 do 3. Následně bude vyhodnocen průměrný 

bodový zisk. 

1 - zcela stejně vysoko, 2 - mírná asymetrie, 3 - výrazná asymetrie. 

V sagitální rovině porovnání: 

• postavení hlavy 1 - norma(vzpřímená C- páteř v osovém postavení), 2 -patrný 

lehký předsun, 3- výrazný předsun, zvýšený tonus šíjových svalů, 

• postavení ramen 1 - norma, 2 - lehká anteverze ramen, 3 - výrazná anteverze 

ramen, 

• postavení L- páteře 1 - normální zakřivení, 2 - lehká hyperlordóza, 3 - výrazná 

hyperlordóza, 

• postavení pánve 1 - norma, 2 - lehká anteverze, 3 - várazná anteverze. 

2) plantogram -jedná se o otisk nohy ve stoje s viditelným rozložením zátěže. Při 

vyšetření na plantogramu byly naměřeny hodnoty kontaktních ploch, které se shodovaly 

s naměřenými hodnotami na Footscanu. Plantogramové vyšetření předcházelo vyšetření 

Footscanovému, zejména pro jeho časovou a finanční nenáročnost. Jednalo se 

o doplňující vyšetření. 

3) Footscan - pro vyhodnocení účinnosti slouží kontrolní vyšetření na přístroji 

Footscan® od firmy RSscan International, (RSscan International, Olen, Belgie), který je 

tvořen snímací deskou, propojovacím inteďace a obslužně analytickým softwarem. 

Analyzovány byly maximální tlaky (p max [N/cm2
]) a časový průběh kontaktu (t [ms]) 

v jednotlivých regionech, průběh COP (centre ofpressure), s využitím software systému 

Footscan a programu Microsoft Excel. Během experimentu byla použita snímací deska 

o rozměrech 400x500 mm inteďace Footscan® 2D box-a software Footscan® Single 

Step (dále jen Footscan). 

U každého dítěte byly provedeny dvě sady měření. První bylo provedeno na 

začátku experimentu druhé po skončení čtyřměsíčního pohybového programu. 

54 



Pohybový program 

Jelikož se jednalo o skupinu dětí ve věku od 7 do 9 let, bylo nutné přizpůsobit 

senzomotorické cvičení věku a režimu těchto dětí. Děti trénují třikrát týdně 1 ,5 hodiny. 

Vzhledem k výborné spolupráci s oběma jejich trenéry byla využita první půlhodina 

jedenkrát v týdnu na aplikaci SMS. Předcházela i schůzka s rodiči, na které byli 

zasvěceni do programu, a který byl aplikován po dobu čtyř měsíců. Zároveň byli 

požádáni o spolupráci, která spočívala v nácviku masáže nohou pro uvolnění plantární 

aponeurosy, neboť z časových důvodů by bylo neproveditelné začít masáží nohou všech 

14ti chlapců před aplikací cvičení. Dále byl vytvořen intervenční pohybový program 

pro tuto skupinu dětí realizovaného jedenkrát týdně v rámci tréninku a dvakrát týdně 

v domácím prostředí. Rodičům byly dále vysvětleny důvody masáží i následného 

cvičení, ale do jaké míry byla spolupráce dodržena mohu jen těžko posoudit. 

Cvičení se odehrávalo zejména v soutěžním duchu, a to z důvodu motivace celé 

skupiny. Děti byly rozděleny zpravidla do dvou družstev a úkoly byly plněny na čas, ale 

současně byl kladen dostatečný důraz na správnost provedení cviků. Pohybový program 

byl zahájen jednoduššími cviky (chůze po špičkách, po patách, po vnitřních a zevních 

hranách, stoj na jedné a druhé noze), postupně byly přiřazovány obtížnější cviky 

(přenášení drobných předmětů, zvedání malých míčků, předávání předmětů dalšímu 

dítěti v družstvu) až po koordinačně složitější cvičení (mačkání papíru, přenášení 

předmětů, navlékání částí oděvů na dřevěné tyčky až po štafetové předávky určeného 

předmětu). Cvičební pomůckou, využívanou v této části pohybového programu byly 

overbally, které slouží zejména k ovlivnění rovnováhy u těchto dětí. 

Během tohoto cvičení se u sledované skupiny dětí objevila zvýšená hra prstců 

ajelikož tělocvična, která byla ke cvičení propůjčena, byla vybavena zrcadlovou 

stěnou, bylo snazší ohlídat vychylování trupu a pánve. Problémem se ukázalo 

rozptýlení, jelikož zrcadlová stěna značně odváděla pozornost dětí od cvičení. 

Spolupráce obou trenérů zajistila snazší spolupráci cvičících dětí. Vhodný 

prostor tělocvičny byl využit k nácviku malé nohy. Jednalo se o velice obtížný úkol, 

který byl pro řadu dětí zprvu nesplnitelný, ale postupným nacvičováním a aplikací 

v domácím prostředí se podařilo i toto obtížné cvičení zvládnout. Jelikož experiment 

probíhal od února do konce května, byla možnost využít i travnaté hřiště, kde děti od 
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poloviny dubna trénovali. Tato travnatá plocha posloužila jako masážní 

a senzomotorická podložka, po které děti chodily bosy a také v této fázi experimentu 

byly často používány overbally. Sloužily zejména jako motivační prostředky 

v kombinaci s rovnovážným cvičením. Na konci těchto čtyř měsíců se u dětí výrazně 

zlepšila celková koordinace, pohyby se staly ekonomičtější. 

Příklad cvičební jednotky v rámci pohybového programu 

Cíl: procvičit svaly plosky nohy, nácvik rovnováhy. 

1. běh bosky po travnaté ploše, běh po špičkách, po patách, po zevní straně nohy 

2. soutěž dvou družstev v přenášení overballu střídavě levou a pravou nohou do 

vzdálenosti 1 O metrů 

3. předávání si overballu nohama bez pomoci rukou 

4. sbírání korkových zátek do plastových kelímků 

9. VÝSLEDKY 

9.2 Kinezioligický rozbor 

V stup ní vyšetření 

Nejprve jsem u těchto dětí provedla orientační vyšetření stoje. U všech čtrnácti 

dětí byly zjištěny odchylky od správného držení těla, u 9 z nich ve smyslu 

nedostatečného dorsálního sklopení pánve s povolenou břišní stěnou, sedm jich toto 

držení kompenzovalo předsunem hlavy a protrakcí ramen, u dvou jsem zjistila oploštění 

v oblasti hrudní páteře (plochá záda) a u třech vychýlení páteře v sagitální rovině 

(skoliotické držení těla) s laterální posunem pánve a změny tailí, z nichž u jednoho 

dítěte byla zjištěna torze pánve. Tři z vyšetřovaných dětí měly vnitřně rotovanou jednu 

dolní končetinu v kyčelním kloubu a zároveň byla noha v inverzním a supinačním 

postavení. Tvar pat byl změněn u šesti dětí, paty byly ve valgozním postavení. 
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V stup ní kineziologický rozbor část 1. 

parametry 
chlapec chlapec chlapec chlapec chlapec chlapec chlapec 

1 2 3 4 5 6 7 

I výška spin 1 1 1 1 2 2 2 

výška SI 1 1 1 1 1 2 2 

1 výška lopatek 1 1 1 1 2 2 2 

!prom. trap. svalů 1 1 1 1 1 2 2 

I postavení hlavy 1 1 1 1 1 1 1 

I postavení ramen 1 1 1 1 1 1 1 

I postavení L-páteře 1 1 1 1 1 2 2 

I postavení pánve 1 1 1 1 1 2 2 

Vstupní kineziologický rozbor část 1. 
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V stup ní kineziologický rozbor část 2. 

parametry 
chlapec chlapec chlapec chlapec chlapec 

8 9 10 ll 12 
výška spin 2 2 2 2 2 

výška SI 2 2 2 2 2 

výška lopatek 2 2 2 2 2 

prom. trap. svalů 2 2 2 2 2 

I postavení hlavy 2 2 2 2 2 

I postavení ramen 2 2 2 2 2 

I postavení L-páteře 2 2 2 2 2 

I postavení pánve 2 2 2 2 2 

Vstupní kineziologický rozbor část 2. 
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Závěrečné vyšetření 

chlapec chlapec 
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Během kineziologického rozboru byly zjištěny změny v rovině frontální ve 

smyslu zlepšení postavení hlavy u třech testovaných dětí, postavení ramen u dvou dětí, 

postavení L - páteře u třech dětí a zlepšení postavení pánve u třech testovaných dětí. 
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Dále v rovině sagitální se výška spin vyrovnala u čtyřech dětí, výška SI skoubení 

u čtyřech dětí, výška lopatek u třech dětí a prominence trapézových svalů také u třech 

dětí. Torze pánve, která byla zjištěna u jednoho z testovaných dětí nebyla tímto 

pohybovým programem výrazněji ovlivněna. Toto dítě bylo doporučeno na fyzioterapii 

k dalšímu vyšetření a k následné terapii. 

Výstupní kineziologický rozbor část 1. 

parametr 
chlapec chlapec chlapec chlapec chlapec 

1 2 3 4 s 
[výška spin 1 1 1 1 1 

výška SI 1 1 1 1 1 

I výška lopatek 1 1 1 1 1 

I prom. trap. svalů 1 1 1 1 1 

postavení hlavy 1 1 1 1 1 

postavení ramen 1 1 1 1 1 

postavení L-páteře 1 1 1 1 1 

postavení pánve 1 1 1 1 1 

Výstupní kineziologický rozbor část 1. 
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Výstupní kineziologický rozbor část 2. 

parametr 
chlapec chlapec chlapec chlapec 

8 9 10 ll 

I výška spin 1 2 2 2 

výška SI 1 1 2 2 

I výška lopatek 2 2 2 2 

I prom. trap. svalů 1 2 2 2 

I postavení hlavy 1 1 1 2 

! postavení ramen 1 1 2 2 

I postavení L-páteře 1 1 2 2 

1 postavení pánve 1 1 2 2 

Výstupní kineziologický rozbor část 2. 
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Souhrn všech chlapců - vstupní vyšetření 

parametr 
odchylka u kolika 

tj. procent průměrný bodový 
chlapců zisk 

výška spin 10 71,50% 1,79 

I výška SI 9 64,30% 1,71 

výška lopatek 10 71,50% 1,79 

I prom. trap. svalů 9 64,30% 1,71 

1 postavení hlavy 7 50% 1,5 

postavení ramen 7 50% 1,5 

postavení L-páteře 8 57,14% 1,64 

postavení pánve 8 57,14% 1,64 

. Souhrn všech chlapců • vstupní vyšetření 

14 ,/ 

I 
v I 

I 
12 

v F- F I r= F 
10 

8 v f- f- f- F r-
F !"= 

v - r- r- r- - - r- f-l 

i D odchy Ika u kolika chlap~ 6 

v -
4 

f- r- r- - - '----- f-

/ - - - f- r- r- - -
2 

- - - ...... 1- 1- - jo/ 
i i o 

·[ v; 
~ 

•:S » = i 
ll) 

"' 
{;I ~ ~ 

;> 

"' .!ofl ;> 
:2 ~ 

"' "" 
c. "' 9- c. 

.!ofl '» .s g. '2 ... 
'2 "" ;> 

"' ] ...:1 '» ll) ll) 
;> .!ofl .\::1 ~ '2 ~ "" ~ '» é ll) 

;> "' ~ "' 8 o "' 8. c. o 
"' c. c. o c. 

parametry 

61 



Souhrn všech chlapců - výstupní vyšetření 

parametr 
odchylka u kolika tj. procent 

průměrný bodový 
chlapců zisk 

I výška spin 6 42,90% 1,5 

výška SI 5 35,70% 1,4 

výška lopatek 7 50,00% 1,6 

I prom. trap. svalů 6 42,90% 1,5 

1 postavení hlavy 4 28,60% 1,36 

1 postavení ramen 5 35,70% 1,4 

1 postavení L-páteře 5 35,70% 1,4 

I postavení pánve 5 35,70% 1,4 

Souhrn všech chlapců - výstupní vyšetření 
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9.3 Plantogram 

Vyšetření nohou jsem orientačně provedla pomocí plantogramu, kde jsem 

zjistila u většiny testovaných dětí sníženou klenbu nožní. 

Závěrečné vyšetření 

Při vyšetření na plantogramu, které bylo pouze doplňujícím vyšetřením, jsme 

mohli sledovat zlepšení kontaktu nohy s podložkou. Plantogram hodnotíme na základě 

šíře otisku v obvykle nejužším místě. Výsledky tohoto vyšetření se shodovalo 

s výsledky na Footscanu. 

• ",;, ··.·.·";:0·- i • . 
. , 

, . ....... . 
. •. 

. .. 
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Plantogram- vstupní vyšetření 

Parametry 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

Legenda: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

14 / 
12 / 
10 / 
8 / 
6 v 
4 v 
2 v 
o 1./~ 

A) 

Počet chlapců 

o 
4 
3 
6 
1 

Bez patologických příznaků 
Se sníženou mediální hranou 
Plochá noha bez Idin. příznaků 
Plochá noha se supinačním postavením 
Plochá noha s equinozním postavením . 

~ 

'--

B) 

Plantogram- vstupní vyšetření 

~ 

'--

C) 

Parametry 

,.c::::::; 

'-- -~ 
D) E) 

Plantogram- výstupní vyšetření 

Parametry Počet chlapců 

A) 4 
B) o 
C) 6 
D) 3 
E) 1 
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Legenda: 
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

14 / 

12 / 

10 / 
8 / 
6 / 
/ L::::=:::i 

4 

2 v 
L,......."~ 

' o 
A) 

Bez patologických příznaků 
Se sníženou mediální hranou 
Plochá noha bez klin. Příznaků 
Plochá noha se supinačním postavením 
Plochá noha s equinozním postavením 

Plantogram • výstupní vyšetření 

~ 

-~ 

~..c:=?'· _ - \-. B 7 
' 

B) C) 

Parametry 

' ' ' 
O) E) 

jO Počet chlap~ 

Plantogram - porovnání 

Parametry 
Počet chlapců s patologií na Počet chlapců s patologií na 

začátku měření konci měření 
A) o 4 
B) 4 o 
C) 3 6 
D) 6 3 
E) 1 1 ' 
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Legenda: 
A) Bez patologických příznaků 
B) Se sníženou mediální hranou 
C) Plochá noha bez klín. Příznaků 
D) Plochá noha se supinačním postavením 
E) Plochá noha s equinozním postavením 

Plantogram - porovnání 

14 ~_.-r------------- - -

12 ~ 

10 v 

g/ 

Počet chlapců 
6/ F 

4/ F lfftl 

2 vr--o~~cL~~-:.!.,t~~l;,-~-:li\~i:ll~ .J!;L-=:J:i.1L,-~=LIC.:bJflL.·-~ 
A B c D E 

parametry 

9.4 Footscan 

I D Počet chlapců -vstupní vyšetření 
I D Počet chlapcú -výstupní řešení 

Měření na Footscanu byla podrobena skupina 14 dětí s diagnostikovanými 

vadami nohou. Měření se provádí dynamicky (chůze) i staticky (stoj). Délka snímací 

desky je nastavitelná od 0,5m, která snímá 64 linií, po 2m, která je schopna snímat až 

256 linií. Tyto tlaky, působící během testování jsou scanovány frekvencí max 500 

snímků za sekundu. Touto frekvencí snímá 0,5m deska při statickém vyšetření. 

Nejčastěji se provádí 2D snímání, pohledem shora. Při dynamickém vyšetření bývá 

používána 2m snímací deska, která má frekvenci 256 snímků za sekundu. Pro 

podrobnější měření lze snímací desku synchronizovat s kamerou. 

Při statickém vyšetření bylo zjištěno u všech 14 dětí podezření na diagnozu 

plochá noha, přičemž u 6 dětí byla zjištěna změna postavení paty ve smyslu 

kvadratického tvaru paty na přetěžované noze a valgózní postavení téže paty 

a supinačním postavení dané končetiny. Jedno z těchto testovaných dětí mělo equinózní 

držení nohy. 
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U třech vyšetřovaných dětí jsem diagnostikovala změnu v postavení celé dolní 

končetiny ve smyslu vnitřní rotace v kyčelním kloubu. Na téže noze byl tento 

nedostatek kompenzován inverzním postavením nohy. Čtyři děti měly pouze sníženou 

mediální hranu nohy bez klinických příznaků. 

Na přiloženém snímku předkládám footscanové vyšetření u dítěte se supinačním 

postavením nohy. Na snímku je patrno, že linie neprochází středem nohy a noha se 

neopírá o první metatarz, což nás při vyhodnocení právě upozorní na supinační 

postavení nohy. 

Footscan- vstupní vyšetření 

Parametry Počet chlapců 

A) o 
B) 4 
C) 3 
D) 6 
E) 1 

Legenda: 
A) Bez patologických příznaků 
B) Se sníženou mediální hranou 
C) Plochá noha bez klín. Příznaků 
D) Plochá noha se supinačním postavením 
E) Plochá noha s equinozním postavením 

Footscan- vstupní vyšetření 

-
14 / 
12 / 
10 / 
8 / 
6 / ,.c::::::jj 

4 / ~ 

/ -o- ~ 

- 1 ·-

2 

o L~ 
A) 

- '-----

B) C) 

Parametry 

Dl 
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Footscan - výstupní vyšetření 

Parametry Počet chlapců 

A) 4 
B) o 
C) 6 
D) 3 
E) 1 

Legenda: 
A) Bez patologických příznaků 
B) Se sníženou mediální hranou 
C) Plochá noha bez klin. Příznaků 
D) Plochá noha se supinačním postavením 
E) Plochá noha s equinozním postavením 

Footscan • výstupní vyšetření 

14 / 
12 v 
10 / 
8 v 
6 v ~ 

v ~ 
..L:::::;jj 4 

• v 
I.L ·-t< ~ L--

I~L--;..1-B 
2 

o ' 
A) B) C) 

Parametry 

' ' 
D) E) 
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Footscan- porovnání 

Parametry 
Počet chlapců s patologií na Počet chlapců s patologií na 

začátku měření konci měření 
A) o 4 
B) 4 o 
C) 3 6 
D) 6 3 
E) 1 1 

Footscan - porovnání 

14 

12 

10 

8 

Počet chlapců 
6 

4 

2 

o 
A B c D 

parametry 

Přiložený snímek footscanového vyšetření: 

Obr. č. 7 - Footscanové vyšetření - noha v supinaci 
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.- 1 )!~3 

I 1 

Obr. č. 8 - Footscanové vyšetření - noha v normálním postavení s mírným poklesem 

med. hrany vlevo 

Závěrečné vyšetření 

Při závěrečném footscanovém vyšetření bylo opět vyšetřeno všech 14 dětí 

staticky i dynamicky. Opět byly použity snímací desky stejného typu jako na začátku 

experimentu. 

Při statickém vyšetření bylo zjištěno zlepšení u 50% testovaných dětí. Diagnóza plochá 

noha s equinozním držením nohy a bolestí i po malé zátěži zůstala dle COP nezměněna, 

u třech dětí zůstala diagnóza plochá noha s ponámahovou bolestí, což oproti vstupnímu 

vyšetření poukazuje na zlepšení stavu u třech ze šesti dětí, šest dětí jevilo známky 

diagnozy plochá noha bez jakýchkoli potíží a čtyři z nich zůstali bez potíží a mediální 

hrana nohy již nejevila známky poklesu. 



10. DISKUZE 

Cilem této práce bylo sledování vlivu senzomotorických cvičení zaměřených na 

oblast nohy u malých fotbalistů. Jako východisko experimentu jsme stanovili tři 

hypotézy: 

1. Předpokládáme, že u aktivně sportujících dětí bude nižší procento vad nohou 

oproti běžné populaci. 

2. Předpokládáme, že u dětí, u kterých se budou vyskytovat ploché nohy se 

současně vyskytují posturální patologie v oblasti pánve a horní části trupu. 

3. Předpokládáme, že pohybovým programem v délce trvání 4 měsíce je možné 

ovlivnit pozitivně nejméně 50% jedinců původně diagnostikovanou patologií. 

Hypotéza č.1, tedy předpoklad, že aktivně sportující děti budou mít nižší 

procento vad nohou než nesportující děti, se nepotvrdila. U všech dětí měřené skupiny 

se projevily nedostatky při vyšetření nohou. Při formulaci hypotézy jsme vycházeli 

z výzkumů Krumelové (1997), která sledovala široké spektrum dětské populace 

školního věku v České republice a z jejího šetření vyplývá, že až 60 % dětí trpí různými 

vadami nohou. V našem případě se tyto vady projevily, alespoň v malé míře, u všech 

vyšetřovaných dětí, deset z nich dokonce v anamnéze udávalo i občasné klinické potíže 

(bolest, únava). 

Domnívám se, že v současné populaci se tyto vady vyskytují čím dál častěji. 

Vzhledem k tomu, že jsem sledovala pouze malou skupinku dětí, nelze závěry této 

práce prezentovat jako vzorek dětské populace, ale přesto jsou naměřené parametry při 

vstupním vyšetření alarmující, obzvlášť proto, že se jedná o sportující děti. V současné 

době počítačových her je spousta dětí bez sportovní aktivity. U těchto dětí lze 

předpokládat daleko závažnější poruchy pohybového aparátu, které se objeví nejen na 

tvaru nohou. Vyšetření nohou byla provedena pomocí dvou metod: plantogramu, 

pracujícího na principu otisku nohy a Footscanu, využívajícího rozložení tlaku chodidel 

na snímací desce. Obě tato vyšetření udávala obdobné výsledky a pro běžnou praxi je 

možné je považovat za zástupné. 
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Hypotéza č.2, tedy, že u dětí, u kterých se vyskytují ploché nohy se současně 

vyskytují posturální patologie, se potvrdila. U těchto dětí byla při vyšetření zjištěna 

patologie v postuře ve smyslu nedostatečného sklopení pánve, laterální posun pánve, 

plochá záda a skoliotické držení. Dále pak asymetrie v rovině frontální, kde byly 

porovnávány výšky spin, vrcholků SI skloubení, lopatek a prominence trapézových 

svalů. Při sledování asymetrií v rovině sagitální bylo porovnáváno postavení hlavy, 

ramen, L-páteře a pánve. Z této práce vyplývá úzká souvislost patologie nohou 

a posturálního systému. Právě tato souvislost nám během pohybového programu 

umožnila senzomotorickým cvičením ovlivnit nejen tvar nohy, ale současně celý 

posturální systém testovaných dětí. Tyto poznatky lze využít v praxi jako doplňující 

terapii v rámci řešení problémů pohybového aparátu či naopak nás bude směrovat 

k důkladnějšímu a komplexnějšímu pohledu na pohybový aparát jako celek. Véle uvádí, 

že do oblasti nohy zasahují dlouhé funkční řetězce probíhající od horních končetin přes 

záda. 

Hypotéza č. 3, že pohybovým programem lze pozitivně ovlivnit nejméně 50% 

dětí s původně diagnostikovanou patologií, se potvrdila nejen při měření kontaktních 

ploch, ale i v subjektivních pocitech těchto dětí. Podle naměřených a vyhodnocených 

parametrů byl prokázán pozitivní vliv senzomotorické stimulace v rámci pohybového 

programu. Testovaná skupina uváděla menší bolestivost po námaze nebo dokonce ztrátu 

této bolesti. Tato hypotéza vyplývá z hypotézy předešlé. Objektivním měřením na 

počátku a konci experimentu lze porovnat do jaké míry byla naše hypotéza správná. 

V našem případě se potíže spojené s vadou nohou zlepšily, dle měření v 50%. 

Vzhledem k malé testované skupině nelze prokazatelně tvrdit, že by se nám podařilo 

vždy ovlivnit 50% posturálních vad, ale poukazuje na jistou souvislost ovlivnění tvaru 

nohy a následně celé postury. Tím, že došlo u 50% ke zlepšení posturálních odchylek 

pouze na základě změněné facilitace nohy, se domníváme, že došlo k potvrzení 

předpokladu Lewita (1996) a Hermachové (1998), že tvar a funkce nohy hraje 

významnou roli v posturální dynamice. 
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ll ZÁVĚR 

Záměrem této práce je poukázat na možnosti aplikace senzomotorické stimulace 

na vliv tvaru nohou zejména u dětí. V této věkové skupině jsme předpokládali, že lze 

tento tvar vzhledem k neukončenému růstu ovlivnit a tím zmírnit objektivní 

i subjektivní potíže testovaných dětí. Závěry výzkumu naše předpoklady potvrdily 

a u dětí, u nichž bylo zařazeno cvičení s prvky senzomotorické stimulace, došlo ke 

zlepšení nejen v oblasti nohy, ale také v celkovém držení těla. 

Vzhledem k nízkému počtu dětí v experimentální skupině nelze je zobecnění 

výsledků obtížné. Nicméně naše závěry ukazují, že i populace sportujících dětí se 

potýká s potížemi pohybového aparátu a to ve značné míře. Řešením mohou být 

pohybové programy s cíleným zdravotně tělovýchovným zaměřením, zařazené do 

výkonnostních tréninků i domácího cvičení. Není ovšem jednoduché pro takový 

pohybový program motivovat dostatek dětí, rodičů a zúčastněných pedagogických 

a tělovýchovných pracovníků. 
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12. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Anglický/latinský výraz Ceskývýraz 

a artérie tepna 

CKC close kinematic chain uzavřený kinematický řetězec 

CNS Centra! nervous system centrální nervová soustava 

COP centre of pressure centrum tlaku 

DK dolní končetina 

DSIS Dynamic Stabilising Innersole dynamický stabilizační systém 

vnitřního kotníku 

HK horní končetina 

Lig ligamentum vaz 

MTJ Mediotarsalis joint mediotarzální kloub 

m musculus sval 

n nervu s nerv 

Obr.č obrázek číslo 

PIR Postisometric relaxation postizometrická relaxace 

SMS Sensomotoric stimulation Senzomotorická stimulace 

STJ Subtalaris joint subtalární kloub 

v vena žíla 
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Pň1oha č. 5: Footscanové vyšetření nohy s equinozním držení 
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